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  ٢٣  األحكام العامة: القسم الثالث

  ٢٣    متهيد١-٣

  ٢٣    نطاق ووثائق العمل٢-٣
  ٢٣   الغرض من العقد١-٢-٣
  ٢٤   وثائق العقد٢-٢-٣
  ٢٥    لغة العقد٣-٢-٣
  ٢٥   املخططات اإلضافية٤-٢-٣
  ٢٥   العمل اخلاص٥-٢-٣
  ٢٦    البنود غري املقدرة٦-٢-٣
  ٢٦ ل يف بنود األعمال  اإلضافة واحلذف والتعدي٧-٢-٣
  ٢٦   استحداث بنود جديدة للمشروع٨-٢-٣
  ٢٧   املطالبات بالتعديل والنـزاع٩-٢-٣
  ٢٧   إزالة اإلنشاءات والعوائق والتخلص منها١٠-٢-٣
  ٢٨   اإلمداد بالطاقة الكهربائية واملاء١١-٢-٣
  ٢٨   التنسيق بني األعمال١٢-٢-٣
  ٢٨  عد إجناز األعمال  إخالء وتنظيف املوقع ب١٣-٢-٣
  ٢٨    سجالت اإلنشاءات والتنفيذ١٤-٢-٣
  ٢٩   املخططات التنفيذية١٥-٢-٣

  ٢٩   العالقات القانونية واملسؤولية جتاه اجلمهور٣-٣
  ٢٩   التقيد بالقوانني١-٣-٣
  ٢٩    األذونات والرخص والرسوم٢-٣-٣
  ٢٩    حقوق براءات االختراع وملكيتها٣-٣-٣
  ٣٠  )مقابل حق امللكية(وع   الري٤-٣-٣
  ٣٠    العالقات بني املقاول وموظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن٥-٣-٣
  ٣٠    التـأمني٦-٣-٣
  ٣٠    اآلثار واملتحجرات وما شاها٧-٣-٣
  ٣١    املشروبات الكحولية واملخدرات واألسلحة والذخائر وحفظ النظام٨-٣-٣
  ٣١    احلفاظ على املمتلكات٩-٣-٣
  ٣١    مسؤولية املقاول عن العمل١٠-٣-٣
  ٣٢    املسؤولية الشخصية على موظفي الدولة١١-٣-٣
  ٣٢   محاية البيئة١٢-٣-٣
  ٣٢    النفايات اخلطرة١٣-٣-٣
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  ٣٢    استعمال املتفجرات١٤-٣-٣
  ٣٣   واملمتلكاتص اليت تلحق باألشخار  األضرا١٥-٣-٣
  ٣٣    تنظيم حركة املرور يف مواقع العمل١٦-٣-٣
  ٣٤    احتياطات السالمة مبوقع املشروع١٧-٣-٣
  ٣٤    احلراسة واإلنارة١٨-٣-٣

  ٣٤    اإلشراف على األعمال٤-٣
  ٣٤    جهاز اإلشراف١-٤-٣
  ٣٥    واجبات جهاز األشراف٢-٤-٣
  ٣٥    صالحيات جهاز اإلشراف٣-٤-٣
  ٣٦    مرافق جهاز اإلشراف٤-٤-٣
  ٣٦   واالختبار  املخترب وأجهزة ومعدات القياس٥-٤-٣

  ٣٦    أجهزة القياس١-٥-٤-٣
  ٣٦    أجهزة ومعدات أخذ وحفظ واختبار العينات٢-٥-٤-٣

  ٣٧    التزامات صاحب العمل٦-٤-٣

  ٣٧    شروط التنفيذ وسري العمل٥-٣
  ٣٧   فحص موقع العمل١-٥-٣
  ٣٧   تسليم موقع العمل٢-٥-٣
  ٣٨    التزامات املقاول٣-٥-٣
  ٣٨  املشروع  ختطيط موقع ٤-٥-٣
  ٣٨    التقيد باملخططات واملواصفات٥-٥-٣
  ٣٨    التنسيق مع جهات املرافق العامة واملنشآت٦-٥-٣
  ٣٩   الالفتــات٧-٥-٣
  ٣٩    اجلهاز الفين للمقاول٨-٥-٣
  ٣٩    غرامة عدم تواجد اجلهاز الفين للمقاول٩-٥-٣
  ٣٩   برنامج وجدول العمل١٠-٥-٣
  ٤٠    معدات التنفيذ١١-٥-٣
  ٤٠    اجتماع قبل التنفيذ١٢-٥-٣
  ٤٠    التعاقد من الباطن١٣-٥-٣
  ٤١    العمل الليلي١٤-٥-٣
  ٤١  حركة املرور غري العادية-١٥-٥-٣
  ٤٢    وقف العمل مؤقتا١٦ً-٥-٣
  ٤٢    العيوب والتقصري١٧-٥-٣
  ٤٢    سحب العمل من املقاول١٨-٥-٣
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  ٤٣  ل آخر  إسناد األعمال املسحوبة إىل مقاو١٩-٥-٣
  ٤٣   مدة العقد٢٠-٥-٣
  ٤٤    غرامة التأخري٢١-٥-٣
  ٤٥    املخططات حسب التنفيذ٢٢-٥-٣
  ٤٥    إاء مسؤولية املقاول٢٣-٥-٣

  ٤٥   مراقبة وقبول املواد واألعمال٦-٣
  ٤٥    إجراءات مراقبة املواد واألعمال١-٦-٣
  ٤٦   مصادر املواد٢-٦-٣
  ٤٦   نقل وختزين املواد٣-٦-٣
  ٤٧    فحص العمل قبل تغطيته٤-٦-٣

  ٤٨    القياس والدفع٧-٣
  ٤٨    قياس األعمال١-٧-٣
  ٤٨    نطاق الدفع٢-٧-٣
  ٤٩    التعويض عن الكميات املعدلة٣-٧-٣
  ٤٩    العمل اإلضايف والعمل على أساس حساب القوة العاملة٤-٧-٣
  ٤٩    العمل دون صالحية٥-٧-٣
  ٤٩    املبلغ املقطوع٦-٧-٣
  ٥٠    التركيبات وامللحقات٧-٧-٣
  ٥٠     املستخلصات٨-٧-٣

  ٥٠    املستخلص اجلاري١-٨-٧-٣
  ٥٠    املستخلص اخلتامي٢-٨-٧-٣

  ٥١    استالم األعمال٨-٣
  ٥١    االستالم االبتدائي١-٨-٣
  ٥٢    االستالم النهائي٢-٨-٣
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  القسم الثالث

  األحكـام العامــة
 

  :يدــمته  ١-٣

ام العامة املبينة يف هذا القسم ألحكام منوذج عقد األشغال العامة ونظـام تـأمني               ختضع األحك 
مشتريات احلكومة وتنفيذ مشروعاا وأعماهلا والئحته التنفيذية وكافة التعديالت عليهما عند توقيـع             

فيـذ  وتأخذ األحكام املبينة يف منوذج عقد األشغال العامة ونظام تأمني مشتريات احلكومـة وتن             . العقد
 وخيضع  ،مشروعاا وأعماهلا األولوية عند وجود تعارض بينها وبني ما هو مبني يف هذه األحكام العامة              

كل ما مل يرد فيه نص يف هذه األحكام العامة إىل منوذج عقد األشغال العامة ونظام تأمني مشـتريات                   
  .احلكومة وتنفيذ مشروعاا وأعماهلا املعمول ما عند توقيع العقد

  :من هذا القسم األحكام العامة املتعلقة بتنفيذ أعمال إنشاء الطرق، ويشتمل على الفصول التاليةيتض

  نطاق ووثائق العمل -١
  العالقات القانونية واملسئولية جتاه اجلمهور -٢
  اإلشراف على األعمال -٣
  شروط التنفيذ وسري العمل -٤
  مراقبة املواد واألعمال -٥
  القياس والدفع -٦
 الم األعمالاست -٧

  :نطاق ووثائق العمل  ٢-٣

 : الغرض من العقد ١-٢-٣

إن الغرض من العقد هو تنفيذ األعمال املبينة يف جداول الكميات وكذلك األعمال اإلضـافية               
والتعديالت اليت قد يعمد املقاول بتنفيذها مبوجب بنود مستحدثة وذلك طبقاً للمخططات واملواصفات             

هنة، وجيب على املقاول توفري اليد العاملة املدربة واملؤهلة واآلليات واملعدات           اخلاصة والعامة وأصول امل   
واملواد املقبولة فنياً وإجراء القياسات واالختبارات وتقدمي التقارير الفنية والرسومات وكل ما يلزم لتنفيذ              

  . عليه من متديداألعمال وإائها طبقاً للمخططات واملواصفات املعتمدة ضمن مدة العقد أو ما جيري

 : وثائق العقد ٢-٢-٣
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  :يتألف العقد من الوثائق اآلتية

  . وثيقة العقد األساسية-أ
  ).إن وجدت( الشروط اخلاصة -ب
  . الشروط العامة-ج
  ).إن وجدت( املواصفات اخلاصة -د

  . املخططات والرسومات-هـ
  .  املواصفات العامة-و
  . جداول الكميات وفئات األسعار-ز
  .لترسية خطاب ا-ح

جيب على املقاول التقيد بوثائق العقد بكل تفاصيلها والتعامل معها ككل متكامل يكمل بعضها              
بعضاً ويوضحه ويفسره، كما جيب عليه عدم استغالل أي خطـأ أو التبـاس أو نقـص ظـاهري يف                    

ستخدمة أو  املخططات أو املواصفات واختاذه أساساً للمطالبة بدفعات إضافية أو ختفيض جودة املواد امل            
جيب عليه عندما يالحظ مثل ذلك اخلطأ أو االلتباس أو النقص مراجعة املهنـدس              ، كما   األعمال املنفذة 

 املواصفات واملخططات مـن أجـل       أعدتالذي جيب عليه توضيح وتفسري ذلك ومراجعة اجلهة اليت          
  .االستيضاح عند اللزوم

 جيب التعامل مـع وثـائق   ،زاعـنعند مصادفة اختالف أو تضارب يف وثائق العقد أو وقوع    
  :العقد وفق األسس التالية

 فإن الوثيقة املتقدمة تسود على الوثيقة اليت        ، عندما يوجد تناقض أو اختالف بني أحكام وثائق العقد         -١
  .تليها يف الترتيب املبني يف بداية هذه الفقرة

  .س الرسمتعتمد القياسات حسب مقيا تعتمد القياسات املبينة باألرقام وال -٢

 تعتمد املخططات اخلاصة املتعلقة بالعمل املقدمة من الوزارة أو املقدمة من املقاول واملعتمدة مـن                -٣
  .ا، وال تعتمد املخططات القياسيةالوزارة أو من ميثلها يف حال وجوده

أو  تعتمد املواصفات اخلاصة للمشروع أو بند العمل موضوع اخلالف وال تعتمد املواصفات العامة               -٤
  .التكميلية

 يعتمد نص املواصفات اخلاصة عند وجود خالف بينها وبني املخططات القياسـية أو املخططـات       -٥
 .اخلاصة
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 ٢٤                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عندما يوجد خالف بني األبعاد املبينة يف املخططات واألبعاد الواردة يف جدول الكميات تعتمـد                -٦
  .األبعاد املبينة يف املخططات

 مادة ما يتم اللجوء إىل املواصفات املعمول ا لألعمال املماثلـة   عند عدم وجود مواصفات لبند أو  -٧
  .والعرف السائد

وأنظمة املناقصات املعمول ا يف اململكة العربيـة        , والشروط العامة للعقد  ,  إن أحكام صيغة العقد    -٨
  . ت العامةالسعودية عند توقيع العقد، هلا األولوية على األحكام أو الشروط الواردة يف هذه املواصفا

يكون احلكم للـنص العـريب يف       ,  يف حالة االختالف بني النص العريب واإلجنليزي ملستندات العقد         -٩
، وعند وجود االختالف بـني      مبا يف ذلك املواصفات العامة وشروط العقد      , مجيع مستندات العقد  

  .القيمة رقماً و كتابة فتعتمد القيمة املكتوبة كتابةً

صفات الصادرة عن اهليئة العربية السعودية للمواصفات واملقاييس، عند وجودها،           جيب اعتماد املوا   -١٠
 تنص املواصفات   ما مل ى املواصفات القياسية األخرى،     يف كافة املواد واألعمال وتأخذ األفضلية عل      

  .حدث وتليب املتطلبات الفنية بشكل أفضلأاخلاصة على مواصفة قياسية أخرى 

  :لغة العقد  ٣-٢-٣

العربية هي اللغة املعتمدة يف تفسري العقد وتنفيذه، وميكن للطرفني كتابة العقد أو جزء منه               اللغة  
ـ                  نص بإحدى اللغات األجنبية إىل جانب اللغة العربية ويف حال وجود تعارض بني الـنص العـريب وال

  .األجنيب تعتمد اللغة العربية

استخدام نسـخة اللغـة اإلنكليزيـة،    تعتمد اللغة العربية يف املواصفات العامة وميكن للطرفني        
  .وتعتمد النسخة باللغة العربية يف حال وجود تعارض بني النسختني

تكون املراسالت بني الطرفني باللغة العربية وميكن للمقاول استخدام إحدى اللغات األجنبيـة             
  . تعارض أيودعلى أن يقدم معها نسخة مترمجة معتمدة إىل اللغة العربية تعترب هي األساس يف حال وج

 : املخططات اإلضافية ٤-٢-٣

 فإن هذه املخططات اإلضافية ـدف إىل توضـيح          ،عندما يتم إعداد وتقدمي خمططات إضافية     
تفاصيل العمل موضوع العقد وليس تغيريه، وجيب أن يكون هلذه املخططات نفس التقييم من حيـث                

  .متطلبات ضبط العقد وتنفيذه

 :  العمل اخلاص٥-٢-٣

خلاص هو تلك األقسام من األعمال املشمولة بالعقد وغري املوصفة بشـكل كـاف يف               العمل ا 
املواصفات العامة أو املواصفات التكميلية، وإمنا مت وضع مواصفات خاصة هلا، وجيـب اعتبـار هـذه                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٥                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تعترب مواصفاا اخلاصةتطلبات املنصوص عليها يف العقد واألعمال جزءاً من العقد ويسري عليها كافة امل  
  .جزءاً من وثائق العقد

  :  البنود غري املقدرة٦-٢-٣

عندما تتوقع ظهور بعـض      حيق للوزارة عند الضرورة ومبا ال يتعارض مع النصوص القانونية،         
بنود األعمال اليت جيب تنفيذها إلجناز املشروع على الوجه الصحيح، ومن غري املمكن تقدير كمياـا،                

ألسعار املتعارف عليها عند اإلعالن، وتصبح هذه األسعار هـي  وضع أسعار هذه األعمال على أساس ا 
  .السعر التعاقدي ملثل هذه األعمال، ويتم تقدير كميات تلك األعمال أثناء التنفيذ

 : اإلضافة واحلذف والتعديل يف بنود األعمال ٧-٢-٣

مـال  حيق للوزارة يف أي وقت خالل مدة العقد أن جتري أي تغيريات على كميات بنود األع               
بالزيادة أو النقص وجيب أن يتم أي حذف أو إضافة أو تعديل يف بنود األعمال موضوع العقد علـى                   

مـن منـوذج عقـد      ) ٤٣(أساس املستندات القانونية املعتمدة يف العقد وحتديداً املادة الثالثة واألربعني           
  .ت القانونية أساس العقدأو نظام مشتريات احلكومة والئحته التنفيذية أو املستندا/األشغال العامة و

 اإلضافة أو احلذف    يف كافة األحوال، ال جيوز للمقاول اختاذ أية إجراءات أو أعمال نامجة عن            
 حيصل على املوافقة اخلطية املعتمدة من الوزارة أو من ميثلها ضمن حدود الصـالحيات               ما مل أو التعديل   

  .املمنوحة للجهة املمثلة

يات بنود األعمال إىل تغيري يف األعمال موضـوع العقـد أو            جيب أال تؤدي التغيريات يف كم     
مواقع تنفيذها أو زيادة نسبة التغيري يف كميات العقد عن النسب احملددة يف منوذج عقد األشغال العامـة     

 وجيـب   .باملائة نقصاً من جمموع قيمة العقد     ) ٢٠(باملائة زيادة أو عشرين     ) ١٠(واحملددة بنسبة عشرة    
  . تبعاً لذلكالنقصانقد بالزيادة أو تعديل قيمة الع

 : بنود جديدة للمشروع  استحداث٨-٢-٣

عند احلاجة املاسة الستحداث بنود أعمال غري مشمولة بالعقد صراحة أو ضمناً، فـإن ذلـك                
جيب أن يتم استناداً إىل منوذج عقد األشغال العامة ونظام تأمني مشتريات احلكومة وتنفيذ مشـروعاا                

 جيب أن تكون تلك األعمال ضرورية حبيث أن عدم تنفيذها           سس القانونية املعتمدة، كما   ماهلا واأل وأع
مينع تنفيذ بنود أو أعمال أخرى يف املشروع أو أن عدم تنفيذها مينع أو يقلل من االستفادة من املشروع                   

  .أو حيد من جودته الفنية

ـ استحداث أية بنود جديدة استناداً للمادتني الثا    يكون  جيب أن    والرابعـة  ) ٤٣(ن ولثة واألربع
كمـا  انونية األخرى املعتمدة يف العقد،      من منوذج عقد األشغال العامة واملستندات الق      ) ٤٤(ن  وواألربع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيب أن يتم استحداث البنود اجلديدة على أساس تقرير فين معد من قبل اجلهة الفنية املختصة يتضـمن                  
ألعمال املقترح استحداث بنود جديدة هلـا، كمـا         املربرات الفنية لالستحداث ومواصفات وكميات ا     

جيب أن يتضمن تقديراً سرياً لتكاليف تنفيذ البنود املستحدثة، ومن مث يتم الطلب إىل املقـاول لتقـدمي                  
أسعاره لتنفيذ تلك البنود والتفاوض معه حول األسعار، وجيب أن تكون تلك األسعار متماشـية مـع                 

  .ل عند االستحداثاألسعار السائدة ملثل تلك األعما

ال يسمح باملباشرة بتنفيذ أعمال أية بنود مستحدثة قبل استكمال اإلجراءات النظامية واعتماد             
وجيب أال يؤدي االستحداث إىل زيادة قيمة أعمال العقد عن نسب الزيـادة القصـوى               . االستحداث
  .املسموح ا

 :  املطالبات بالتعديل والنـزاع٩-٢-٣

 أن له احلق باملطالبة بتعويضات إضافية لقاء عمل أو مادة مل يتضمنها العقد              عندما يعترب املقاول  
 ا كعمل إضايف من قبل الوزارة، فإن عليه إبالغ املهنـدس خطيـاً              هبصورة واضحة، أو مل يتم تكليف     

ات برغبته باملطالبة قبل تقدمي أية مطالبة بالتعويض اإلضايف، ويقوم املهندس مبراجعة الطلب وحصر الكمي       
وتقدير التكلفة وإعداد تقريره املتعلق بذلك، وال يعترب قيام املهندس ذه اإلجراءات موافقة منه على حق                

  .املقاول بالتعويض

جيب أن يتم البت حبق املقاول من قبل جلنة تقوم الوزارة بتشكيلها لدراسة الطلـب وتقريـر                 
جهة صاحبة الصالحية يف الوزارة اليت تقـوم         على وثائق العقد وترفع تقريراً بذلك لل       واإلطالعاملهندس  

  .باختاذ قرارها على أساس التقارير املقدمة واملستندات القانونية

العقد جيب أن يتم النظر فيها من قبل جلنـة          بنود  زاعات أو خالفات أثناء تنفيذ      ـعند ظهور ن  
. صل إىل تفـاهم متبـادل     مؤلفة من ممثلني عن الوزارة واملهندس واملقاول تتلخص مهمتها مبحاولة التو          

يوماً تتم إحالة اخلالف إىل     ) ٢٨(عندما تعجز هذه اللجنة عن حتقيق التفاهم خالل مدة مثانية وعشرين            
ديوان املظامل يف اململكة العربية السعودية الذي ينظر يف اخلالف ويبت فيه ويكون قراره ملزماً جلميـع                 

  .األطراف

 :تخلص منهانشاءات والعوائق وال  إزالة اإل١٠-٢-٣

جيب على املقاول إزالة اإلنشاءات والعوائق واملواد اليت تتعارض مع أعمال املشروع أو منشآته              
مـن  جيب أن تتم أعمال اإلزالة والتخلص       و ،الدائمة أو املؤقتة وترحيل نواتج اإلزالة إىل املواقع املعتمدة        

ل األخرى اجلاري تنفيذها، ما مل يذكر هذا        على نفقة املقاول اخلاصة وتعترب حمملة على بنود العم        النواتج  
  .العمل يف بند مستقل يف جدول الكميات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٧                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مداد بالطاقة الكهربائية واملاء اإل ١١-٢-٣

على نفقته اخلاصة، باختاذ الترتيبات الالزمة للحصول على إمدادات جيب على املقاول أن يقوم و  
شروع، ومينع منعاً باتاً احلصول على الكهرباء واملاء من         الطاقة الكهربائية واملاء الالزمني لتنفيذ أعمال امل      
  .الشبكات العامة دون التنسيق مع اجلهات املعنية

 :  التنسيق بني األعمال١٢-٢-٣

من منوذج عقد األشغال العامة إتاحة      ) ٢٤(جيب على املقاول استناداً للمادة الرابعة والعشرين        
شف على املوقع وتقصي املعلومات عن املشاريع اليت يـتم          الفرصة للمقاولني اآلخرين، وجيب عليه الك     

 الـذي يقـوم     عقدالتنفيذها من قبل مقاولني آخرين وميكن أن تتعارض مع أعمال املشروع موضوع             
، والتنسيق مع أولئك املقاولني ومع اجلهات صاحبة املشاريع، ووضع أسعاره وخطة عمله علـى               بتنفيذه

  .ربراً لتعديل األسعار أو تعديل مدة التنفيذ بعد التعميدهذا األساس، وال جيب اختاذ ذلك م

  :وتنظيف املوقع بعد إجناز األعمال  إخالء ١٣-٢-٣

من منوذج عقد األشـغال العامـة       ) ٢٥(جيب على املقاول، استناداً للمادة اخلامسة والعشرين        
مال املشروع وقبل تقـدمي     فور االنتهاء من أع   األخرى املعتمدة يف أساس العقد، و     واملستندات القانونية   
 إخالء كافة مواقع املشروع من كافة األشغال واملنشـآت املؤقتـة واآلليـات              ،طلب استالم األعمال  

كما جيب إخالء وترتيب وتنظيف كافة مواقع اسـتخراج         . واملعدات واملخلفات وتنظيف تلك املواقع    
  .وساحات ختزين املواد املستخدمة للمشروع

ل على موافقة املهندس على أعمال اإلخالء والتنظيف قبـل اسـتالم            جيب على املقاول احلصو   
  .أعمال املشروع وال يدفع للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء ذلك وإمنا تعترب حمملة على جممل بنود العقد

  : سجالت اإلنشاءات والتنفيذ ١٤-٢-٣

وع يـتم فيـه     جيب على املقاول وعلى نفقته اخلاصة فتح سجل خاص مبراحل العمل يف املشر            
أو األعمال اجلاري تنفيذها وقائمة املعدات واآلليات /التسجيل اليومي ملواقع ومراحل العمل والطبقات و  

العاملة يف املشروع ودوام الفرق الفنية للمقاول واملواد املقدمة وخالصة نتائج االختبارات والقياسـات              
د هذا السجل وتوقيعه من املهندس،      عتمامع حفظ نسخة منها أوالً بأول لدى املهندس املشرف وجيب ا          

  .األعمال املميزة عندما يطلب منه املهندس ذلك وأن يقوم بتصوير املنشآتجيب على املقاول كما 
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جيب على املقاول رفع التقارير الدورية عن تقدم األعمال يف تنفيذ املشروع مع خالصة النتائج               
 مة للمشروع ويطرح من خالهلا املشاكل والصعوبات      اليت مت احلصول عليها وخطة العمل للمراحل القاد       

  .اليت يواجهها أثناء التنفيذ

 :  املخططات التنفيذية١٥-٢-٣

جيب على املقاول تقدمي املخططات التنفيذية اليت قد يطلبها املهندس واليت تبني كافة التفاصـيل             
 كما جيب عليه    ،ملقدمة من الوزارة  املتعلقة ببنود األعمال املختلفة غري املوضحة يف املخططات القياسية ا         

إجراء التعديالت والتغيريات اليت قد يطلبها املهندس على املخططات القياسية املسلمة إليه مـع وثـائق                
جيب أن تشتمل تلـك     و ،يوماً) ١٥(العقد قبل املباشرة بتنفيذ تلك البنود مبدة ال تقل عن مخسة عشر             

يذ بنود األعمال وخمططات التحكم باملرور يف منطقة العمل         املخططات على كافة التفاصيل الالزمة لتنف     
وال حيق للمقاول املباشرة بتنفيذ األعمال ذات الصلة قبل احلصول         التحويالت املؤقتة يف حال وجودها،      و

  .التنفيذية والتعديالت واإلضافاتعلى موافقة املهندس على املخططات 

 :مهور  العالقات القانونية واملسؤولية جتاه اجل٣-٣
 : التقيد بالقوانني ١-٣-٣

كما جيب  جيب على املقاول التقيد التام بالقوانني واألنظمة السارية يف اململكة العربية السعودية،       
أن يكون مطلعاً عليها، وإن جهله ا ال يعفيه من أية مسئولية تترتب نتيجة خمالفته أو خمالفـة أي مـن         

  .لقوانني الساريةعماله أو مقاوليه من الباطن لألنظمة وا

  :والرسوم  األذونات والرخص ٢-٣-٣

جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ األعمال احلصول على كافة التصاريح واملوافقات الالزمة             
لتنفيذ األعمال من كافة اجلهات احلكومية واخلاصة ذات العالقة، كما جيب عليه دفع كافـة الرسـوم                 

  . حيق له املطالبة بأية دفعات إضافية لقاء ذلكوالتكاليف املترتبة على ذلك، وال

  :  حقوق براءات االختراع وملكيتها٣-٣-٣

جيب على املقاول االلتزام بتعليمات حقوق براءات االختراع وملكيتها، وجيب عليه أن حيمـي              
يـاز  ويعوض الوزارة عن مجيع االدعاءات واإلجراءات املترتبة أو الناشئة عن التعدي على أي حق أو امت         

سم أو غري ذلك من احلقوق املسجلة فيما يتعلق بأي معدات أو آالت أو              اأو تصميم أو عالمة جتارية أو       
من ) ٢١(ن  يمواد تستخدم يف تنفيذ األعمال أو األعمال املؤقتة أو أي منها، طبقاً للمادة احلادية والعشر              

لتنفيذ وبعدها عن أية خمالفة تتعلـق        يبقى املقاول مسئوالً طوال مدة ا      منوذج عقد األشغال العامة، كما    
  .حبقوق براءات االختراع وملكيتها
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  :)مقابل حق امللكية (حق امللكية  ٤-٣-٣

حقوق جيب على املقاول احلصول على املوافقات اخلاصة الستخراج املواد ويتحمل وحده كافة             
ذلك وإمنا يعترب ذلك    ل نتيجة    تترتب عليه وال يدفع له أية مبالغ       مصاريفاملترتبة عن ذلك أو أية      امللكية  

  .عمالحممالً على بنود األ

  : العالقات بني املقاول وموظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن ٥-٣-٣

جيب على املقاول تطبيق كافة القوانني واألنظمة السارية يف اململكة العربية السعودية املتعلقـة              
 أن يتحمل كافة النفقات والرسوم املترتبـة        بعالقته مع موظفيه وموظفي مقاوليه من الباطن، كما جيب        

 ويتحمل وحده كافة التعويضات واملصاريف املترتبة على تضرر أحد موظفيه أو مـوظفي              ،على ذلك 
  .زارة أية نتائج تترتب على ذلكمقاوليه من الباطن وال تتحمل الو

  :أمنيـ  الت٦-٣-٣

ليها ضد أية خسائر أو أضرار يعترب       جيب على املقاول التقيد بكافة إجراءات التأمني املنصوص ع        
املقاول مسئوالً عنها مبوجب العقد والوثائق القانونية املعتمدة، وجيب أن يتم التأمني حسب املادة رقـم                

  .من منوذج عقد األشغال العامة واملستندات القانونية األخرى املعتمدة يف أساس العقد) ١٢/٥(

عقود التأمني معتمدة من / عقدمنعمال أن يقدم نسخة جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ األ     
شركات التأمني، كما جيب أن تكون كافة عقود التأمني سارية املفعول طوال مدة التنفيـذ وجيـب أن     
تنص تلك العقود على التزام شركة التأمني بإبالغ الوزارة بأا بصدد إلغاء التأمني قبل اختاذ هذا اإلجراء                 

  .يوماً) ١٥(ن مخسة عشر مبدة كافية ال تقل ع

  :حجرات وما شاها اآلثار واملت ٧-٣-٣

جيب على املقاول االلتزام بكافة القوانني واألنظمة والتعليمات املتعلقة بالتعامـل مـع األبنيـة            
واملواقع األثرية ومع كافة املواد والقطع واملتحجرات واملواد الثمينة اليت قد يصادفها أثناء تنفيذ األعمال،               

  .من منوذج عقد األشغال العامة) ٢٠(ب التعامل مع تلك املواد استناداً للمادة رقم عشرين وجي

جيب على املقاول اإلبالغ عن مثل هذه املواد فور اكتشافها وخالل مدة ال تزيد علـى أربـع                  
ساعة، كما جيب عليه حفظ تلك املواد ومحايتها من التخريب أو أية أضرار ومنع نقلها                )٢٤(وعشرين  

من قبل عماله أو أي شخص آخر والتوقف عن العمل يف تلك املناطق حلني احلصول على التعليمـات                  
  . املهندس واجلهات صاحبة العالقةاخلطية من

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :ت واألسلحة والذخائر وحفظ النظام  املشروبات الكحولية واملخدرا٨-٣-٣

د أو إنتاج أو بيع أو تعـاطي أو         جيب على املقاول التقيد باألنظمة والقوانني املتعلقة مبنع استريا        
قبل موظفيه، كما جيب عليه التقيد باألنظمة والقـوانني         من  نقل املواد الكحولية واملخدرات من قبله أو        

  .املتعلقة باألسلحة والذخائر وكافة أنظمة حفظ النظام

  :  احلفاظ على املمتلكات٩-٣-٣

 ال تؤدي إىل أية أضرار باملمتلكات       جيب على املقاول وضع خطة العمل وتنفيذ األعمال بطريقة        
واملنشآت اجملاورة، وجيب عليه قبل املباشرة بالتنفيذ حتديد كافة املنشآت واملرافق العامة وأيـة عناصـر                
أخرى تقع ضمن حدود األعمال أو ميكن أن تتأثر ا وإعداد تقرير فين متكامل بالتنسيق مـع كافـة                   

  .ة بكل منهااجلهات املعنية واعتماد احللول املتعلق

جيب على املقاول االلتزام بكافة احللول املعتمدة وعدم إحلاق أية أضرار بأي مـن املنشـآت                
واملرافق والعناصر احملددة، وعندما يصادف أثناء العمل أي من تلك العناصر غري املكتشفة أثناء إعـداد                

ات املعنيـة العتمـاد احلـل       التقرير جيب عليه التوقف عن األعمال وإبالغ املهندس والتنسيق مع اجله          
  .املناسب

تلحق باملنشآت واملرافق العامـة والعناصـر،   قد يتحمل املقاول املسئولية التامة عن أية أضرار،     
تنتج عن أعماله أو حركة آلياته أو عن أي من نشاطاته وجيب عليه إصالح تلـك األضـرار حسـب                    

  . تعويضات لقاء ذلكاملطالبة بأيةمتطلبات اجلهات صاحبة العالقة وال حيق له 

  : مسؤولية املقاول عن العمل ١٠-٣-٣

يبقى املقاول مسئوالً عن كافة أعمال املشروع حىت انقضاء فترة الضمان املنصوص عليهـا يف               
العقد وتنظيم حمضر االستالم النهائي، وجيب عليه طوال هذه املدة القيام بكافة أعمال الصيانة واإلصالح               

، كما جيب عليه القيام بكافة أعمال اإلصالح اليت تطلبها جلنة االستالم االبتدائي    اليت قد تتطلبها األعمال   
  .والنهائي وال حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك

يستثىن من ذلك األضرار النامجة عن املخاطر اخلاصة والقوة القاهرة أو طرف ثالـث، وهـي                
كن توقعها، وليست نامجة عن خطأ أو تقصري أو إمهال من           األسباب اخلارجة عن سيطرة املقاول وال مي      

قبل املقاول، وال يتحمل املقاول يف هذه احلالة تكاليف اإلصالح والتعويض وجيب عليه إبالغ الـوزارة                
أيام من تـاريخ وقـوع    ) ١٠(عن أية أضرار نامجة عن مثل تلك احلاالت خالل مدة ال تتجاوز عشرة              

األشـغال  من منوذج عقد    ) ٥٦،  ٥٥(ن  وخلمسن والسادسة وا  وة واخلمس رر، وتطبق املادة اخلامس   الض
  .العامة يف هذه احلالة
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  :سؤولية الشخصية على موظفي الدولة امل ١١-٣-٣

ال يتحمل املهندس أو أي من مساعديه املفوضني أية مسئولية عن ممارسة السلطة والصالحيات              
 الشخصية أو بصفته من موظفي الـوزارة،  إذ أن           املمنوحة له مبوجب العقد لتنفيذ بنوده، سواء بصفته       
  .قيامه ذا العمل يتم بوصفه وكيالً وممثالً للوزارة

 : محاية البيئة ١٢-٣-٣

جيب على املقاول االلتزام بكافة املعايري البيئية والصحية املعتمدة من قبل اجلهات املختصـة يف               
نتاج والتنفيذ احلصول على املعايري البيئية املعتمدة       كافة مراحل العمل وجيب عليه قبل املباشرة بأعمال اإل        

جيب على املقاول اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة للتخفيـف          و ،ودراستها وتفهمها وااللتزام ا   
من التلوث الناجم عن أي من نشاطاته أثناء تنفيذ أعمال العقد مبـا يف ذلـك مسـتويات الضـجيج                    

 االهتزازات، وجيب عليه معايرة كافة آلياته ومعداته ومراكز         والتحكم مبعدل   من انتشار الغبار   والتخفيف
إنتاج اخللطات اإلسفلتية أو اخلرسانية ومراكز إنتاج وختزين املواد املختلفة واختاذ كافة تدابري الـتحكم               

 . قبل اجلهات املسئولة عن البيئةمبستويات التلوث لتبقى ضمن احلدود املسموح ا املعتمدة من

  :ة النفايات اخلطر ١٣-٣-٣

جيب على املقاول االلتزام بكافة املعايري البيئية والصحية املعتمدة من قبل اجلهات صاحبة العالقة              
عند مصادفة أو استخدام أية مواد أو نفايات تعترب خطرة على الصحة العامة والبيئة، وجيب عليه فـور                  

اد خطرة على الصحة العامة تلزمه لتنفيذ األعمال، أن         اكتشافه ألية مواد أو خملفات أو انسكاب أية مو        
يقوم بالتنسيق مع اجلهات الصحية والبيئية العتماد اإلجراءات اليت جيب عليه القيام ا، كما جيب عليه                

 على كافة النشرات املتعلقة بالتعامل مع املواد اخلطرة اليت يسـتعملها يف أعمالـه وأن يلتـزم                  اإلطالع
  .أو اجلهات املصنعة/بقاً لتعليمات اجلهات الصحية وبالتعامل معها ط

عند اللزوم، جيب على املقاول توفري كافة مستلزمات احلماية وتطبيق كافة إجراءاا، كما جيب              
عليه تدريب عناصره الذين يتعاملون مع تلك املواد على طرق االستخدام والتعامل معها، وتدريبهم على               

األولية وإلزامهم باستخدام كافة وسائل السالمة املطلوبة، ويتحمل وحده إجراءات السالمة واإلسعافات   
  . تترتب على تقصريه ذا اخلصوصكافة النتائج اليت

  : املتفجرات  استعمال١٤-٣-٣

ميكن  وعندما ال     فقط ل املتفجرات يف تنفيذ األعمال عند الضرورة القصوى       اجيب أن يتم استعم   
جيب أن يتم استعمال املتفجـرات طبقـاً للمـادة          ارة، كما   افقة الوز ومبوتنفيذ األعمال بطريقة أخرى     

من منوذج عقد األشغال العامة، وجيب على املقاول احلصـول علـى كافـة              ) ٤٩(التاسعة واألربعني   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التراخيص واملوافقات الالزمة من اجلهات صاحبة العالقة على استخدام املواد املتفجرة يف تنفيذ أعمـال               
  .املشروع

 املقاول احلصول على املتفجرات ونقلها وختزينها واسـتخدامها طبقـاً للتعليمـات             جيب على 
واملوافقات اخلطية من اجلهات صاحبة العالقة، كما جيب عليه حفظ السجالت املتعلقة بكميات املـواد               

  .املوردة للمشروع واملستخدمة

 أعمال التفجري أو التعاقد     يف مجيع األحوال فإن على املقاول أن يثبت للوزارة خربته السابقة يف           
مع جهة اختصاصية مؤهلة للقيام ذه األعمال، وجيب عليه احلصول على موافقة الـوزارة واجلهـات                

  .صاحبة العالقة على ذلك التعاقد

يتحمل املقاول وحده أية نتائج أو أضرار تنجم عن تقصريه يف احلصـول علـى املوافقـات                 
قوانني والتعليمات املتعلقة باستخدام املواد املتفجـرة أو سـوء          والتراخيص أو عدم تقيده باألنظمة وال     

واليت ملشروع  استخدامه هلا، ويكون مسئوالً عن أية أضرار يف األنفس واملمتلكات مبا يف ذلك منشآت ا              
  .تنجم عن استعمال التفجري

  : واملمتلكاتص اليت تلحق باألشخار األضرا ١٥-٣-٣

ع املمتلكات العامة واخلاصة ويتحمـل وحـده اخلسـائر          جيب على املقاول احملافظة على مجي     
واألضرار باألشخاص واملمتلكات واملنشآت النامجة عن أي فعل أو تقصري أو إمهال أو سوء تصـرف                

  .أثناء تنفيذ وصيانة أعمال املشروع أو بسبب عيب يف املواد وطرق التنفيذ املستخدمة

من منوذج عقد األشغال العامـة      ) ١٨ (ةامنة عشر جيب أن يتم تقدير األضرار استناداً للمادة الث       
  .واملستندات القانونية ووثائق العقد األخرى

  : تنظيم حركة املرور يف مواقع العمل ١٦-٣-٣

جيب أن تتم مجيع أعمال التحكم باملرور يف مواقع العمل وفق دليل التحكم باملرور يف مواقع العمل                 
ة بإشراف اللجنة املركزية لتنسيق املشـروعات واملواصـفات         الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروي     

  .اخلاصة وهذه املواصفات العامة وأنظمة املرور

 تنص املواصفات اخلاصـة     ما مل باملرور حمملة على بنود العقد      تعترب تكاليف مجيع أعمال التحكم      
 .وجداول الكميات على بنود مستقلة لتلك األعمال

ة بتنفيذ األعمال وضع خطة التحكم باملرور أثناء التنفيذ واحلصول         جيب على املقاول قبل املباشر    
ويف مجيع األحوال فإن خطة التحكم باملرور جيب أن توفر          . على موافقة املهندس واجلهات املعنية عليها     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واملنشآت اجملاورة، كما جيـب أن       إمكانية استمرار حركة املرور العام واملشاة والوصول إىل كافة املباين         
ج عنها أقل عرقلة ممكنة حلركة املرور، وجيب على املقاول القيام بتنفيذ كافة األعمال الالزمة استناداً                ينت

إىل تلك اخلطة مبا يف ذلك وضع اإلشارات والشاخصات واللوحات اإلرشـادية واحلـواجز وإنشـاء                
يزات املؤقتـة وإعـادة     التحويالت واملعابر املؤقتة وصيانتها، كما جيب عليه إزالة كافة العناصر والتجه          

  .مواقعها إىل ما كانت عليه بعد االنتهاء من أعمال املشروع

ال حيق للمقاول املباشرة بتنفيذ أعمال املشروع قبل قيامه بتنفيذ إجراءات وأعمـال الـتحكم               
باملرور وفق اخلطة املعتمدة واستالم تلك األعمال من قبل املهندس، كما يتحمل املقاول كافة النتـائج                

  .الية والقانونية اليت قد تنجم عن تقصريه يف إجراءات التحكم باملرورامل

  :  احتياطات السالمة مبوقع املشروع١٧-٣-٣

جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري وتنفيذ كافة األعمال الالزمة لسالمة العـاملني واملشـاة               
وتـدعيم جوانـب    اليت يقوم ا،    مال  عاألواجلوار واملباين واملنشآت اجملاورة من أية أضرار نامجة عن          

كما جيب عليه توفري وسائل احلماية مثل حواجز األمان         تسوير احلفر واخلنادق عند اللزوم،      احلفريات و 
والقبعات واألقنعة الواقية والقفازات وإلزام عامليه باستخدامها وتوفري وسـائل اإلسـعافات األوليـة،              

يتحمل املقاول املسئولية التامة عـن      .   مكان بارز وواضح   وأجهزة إطفاء احلريق اليت جيب أن توضع يف       
  .أية أضرار تنجم عن تقصريه يف تأمني وسائل السالمة وتطبيقها

  :  احلراسة واإلنارة١٨-٣-٣

من منوذج عقد األشغال العامة تنفيذ أعمال       ) ١٧ ( ملقاول طبقاً للمادة السابعة عشر    جيب على ا  
.  مواقع العمل مبا يف ذلك اإلنارة التحذيرية يف مواقع احلفر واخلنـادق            اإلنارة والتسوير واحلراسة لكافة   

  .كما جيب عليه تأمني احلراسة على كافة مواقع آلياته ومعداته وخمازن املواد

  :  اإلشراف على األعمال٤-٣

جيب أن تتم أعمال اإلشراف طبقاً آلخر طبعة من دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ املشاريع               
عن وزارة الشئون البلدية والقروية يف اململكة العربية السعودية، وتقوم الوزارة بتعـيني جهـاز               الصادر  
  .اجباته وصالحياتهو واإلشراف

  : جهاز اإلشراف ١-٤-٣

جيب أن تتم مراقبة وفحص املواد املستخدمة واملنتجة واألعمال املنفذة وقبوهلا من قبل اجلهـة               
 لإلشراف على املشروع، وجيب على املقاول تسهيل وصـول ممثـل            املعتمدة واملكلفة من قبل الوزارة    

  .د وأخذ العينات وإجراء القياساتالوزارة إىل كافة مواقع العمل واإلنتاج وخمازن املوا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : واجبات جهاز األشراف ٢-٤-٣

تتلخص مهمة جهاز اإلشراف مبتابعة وفحص واختبار وقياس مواد وأعمال املشروع موضوع            
ات وآليات املقاول والتحقق من قيام املقاول بتنفيذ األعمال باستخدام املواد وطـرق             العقد وفحص معد  

التنفيذ واألبعاد واملناسيب املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة والتكميلية والعامة ووثـائق العقـد              
  :ويقوم جهاز اإلشراف مبا يلي. األخرى

زمنية وخلطات العمل التصميمية اليت يقـوم املقـاول          تدقيق كافة التقارير وخطة العمل والربامج ال       -١
  .بتقدميها وتقدمي املالحظات الالزمة عليها عند وجودها أو اعتمادها

 مساعدة املقاول على فهم واستيعاب املخططات واملواصفات من أجل تنفيـذ أعمـال املشـروع                -٢
  .باملستوى الفين املقبول

باملخططـات  اد واألعمال والتحقق من التـزام املقـاول          مراجعة نتائج القياسات واختبارات املو     -٣
  .واملواصفات املعتمدة

 التنفيـذ   بعدما   تدقيق دفاتر السجل اليومي للمشروع وتدقيق كافة املخططات التنفيذية وخمططات            -٤
  .املعدة من املقاول واعتمادها

  .اخلتامي تدقيق كميات األعمال املنفذة واعتماد املستخلصات اجلارية واملستخلص -٥
ن كافة املواصفات واملخططات ووثائق العقد األخـرى وسـجالت وتقـارير            م االحتفاظ بنسخ    -٦

  .املشروع
  : صالحيات جهاز اإلشراف ٣-٤-٣

يتم حتديد صالحيات جهاز اإلشراف استناداً إىل آخر طبعة من دليل اإلشراف علـى تنفيـذ                
وحيق للمهندس  . األدلة املماثلة املعتمدة من الوزارة    املشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية و       

  :يلي ما

 وقف العمل كلياً أو جزئياً عندما يالحظ عدم التزام املقاول باملخططـات واملواصـفات وطـرق                 -١
وخلطات العمل املعتمدة وطلب إزالة املواد أو األعمال أو اآلليات أو املعدات اليت يرى أا غـري                 

  .رى مقبولة فنياً على حساب املقاولمقبولة واستبداهلا بأخ

 طلب إجراء التعديالت الالزمة على طرق التنفيذ املتبعة دف احلصـول علـى عمـل مطـابق                  -٢
للمواصفات واملخططات ضمن حدود التفاوت املسموح ا املبينة يف املخططـات واملواصـفات             

  .املعتمدة

  .هرية أخرى تقررها الوزارةباب جو إيقاف العمل بسبب سوء األحوال اجلوية أو ألس-٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراقبة دوام عمل وكفاءة الطواقم الفنية للمقاول وآلياته ومعداته وطلب استبدال من ال يرى فيـه                 -٤
  .ة الالزمة لتنفيذ أعمال املشروعالكفاء

  :  مرافق جهاز اإلشراف٤-٤-٣

إلشراف من  جيب على املقاول، عندما تنص وثائق العقد على ذلك، توفري وجتهيز مرافق جهاز ا             
هامه، حسب ما يـنص     مكاتب وملحقاا وجتهيزات ووسائط نقل لتمكني جهاز اإلشراف من القيام مب          

شراف من مكاتب املهندس جمهـزة حباسـب آيل          جيب أن تتألف مرافق جهاز اإل      عليه يف العقد، كما   
يه يف وثائق   ا هو منصوص عل   طبقاً مل أو أية أجهزة أخرى يتطلبها العمل،       , وطابعة وخط هاتف وفاكس   

  .العقد

جيب أن تكون املرافق مطابقة من مجيع النواحي لألنظمة والتعليمات احلكومية والبلدية فيمـا              
  .يتعلق مبراعاة األصول الصحية والفصل بني املرافق باإلضافة إىل التفاصيل األخرى املبينة يف وثائق العقد

  : وأجهزة ومعدات القياس واالختبار  املخترب٥-٤-٣

لى املقاول أن يوفر يف املوقع، وعلى نفقته اخلاصة ودون أن تتحمل الوزارة أية تكاليف               جيب ع 
خذ وحفظ العينات واختبارها أإضافية نامجة عن ذلك، مجيع األجهزة واملعدات الالزمة لقياس األعمال و      

  :واليت تتضمن احلد األدىن الكايف من األجهزة واملعدات التالية

  : أجهزة القياس ١-٥-٤-٣

جيب أن تشتمل على األجهزة املساحية الالزمة لقياس املسافات والزوايا واملناسـيب بالدقـة              
املعتمدة لألعمال اليت يتم قياسها مع كافة ملحقاا وعناصرها، وجيب أن تكون تلك األجهزة حبالة فنية                

عدنية السـليمة   جيدة ومعايرة من قبل جهة اختصاصية، كما جيب على املقاول توفري قدد االستقامة امل             
  .واملستوية باألبعاد املبينة يف املواصفات املعتمدة

  : أجهزة ومعدات أخذ وحفظ واختبار العينات ٢-٥-٤-٣

جيب على املقاول أن جيهز يف موقع العمل كافة األجهزة واملعدات الالزمة ألخذ عينات املـواد     
 املختلفة ومعـدات حفظهـا طبقـاً        واألعمال واختبارها، والقوالب الالزمة لتحضري عينات اخللطات      
  .للمواصفات القياسية املعتمدة ألخذ وحتضري العينات واختبارها

ميكن للمقاول مبوافقة الوزارة التعاقد مع خمترب مستقل معتمد من قبل الوزارة للقيـام بأخـذ                
قات اليت يتقـرر   املخترب يف كافة األويوفنالعينات وحتضريها واختبارها، وجيب يف هذه احلالة أن يتواجد       

  .فيها أخذ العينات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٦                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  التزامات صاحب العمل٦-٤-٣

تقوم اجلهة صاحبة العمل بكافة التسهيالت املطلوبة منها لتنفيذ أعمال املشروع بشكل مطابق             
للمخططات واملواصفات املعتمدة مثل توجيه اخلطابات إىل خمتلف اجلهات األخرى لتسـهيل مهمـة              

يق فيما يتعلق بأعمال املرافق العامة وتقدمي اخلدمات الالزمة الضرورية لتنفيذ           املقاول واملساعدة يف التنس   
أو املواصفات والكميـات    /أعمال املشروع، واإلسراع يف اعتماد التعديالت الطارئة على املخططات و         

  .واإلسراع يف الرد على كافة االستفسارات وصرف املستحقات املترتبة للمقاول وجهاز اإلشراف

  :وط التنفيذ وسري العمل  شر٥-٣

 : فحص موقع العمل ١-٥-٣

جيب على املقاول قبل تقدمي عطائه القيام بفحص موقع العمل واالطالع على كافة التفاصـيل               
عطائه كافة مالحظاته واقتراحاته     تضمني و والعوائق واملنشآت وأية صعوبات قد يواجهها أثناء التنفيذ،       

مها املقاول بعد تقدمي العطاء لغرض تعديل أسعار بنود األعمال           بأية مالحظات يقد   ؤخذوحتفظاته وال ي  
  .أو زيادة مدة العقد أو ختفيض جودة األعمال

ترشادية وجيب  ملواصفات اخلاصة معلومات أولية اس    تعترب كافة املعلومات املبينة يف املخططات وا      
فسه عن موقع العمل وتـوفر       على املعلومات اليت جيمعها بن     قاول وضع أسعاره وخطة عملة بناءً     على امل 

  .مواد ومستلزمات اإلنشاء

 :  تسليم موقع العمل٢-٥-٣

يقوم املهندس بتسليم املقاول موقع العمل والذي يعين كافة األراضي واألماكن الـيت سـيتم               
ستخدامها لتنفيذ األعمال موضوع العقد، مبوجب حمضر يتم توقيعه من قبل املقاول أو ممثله املفـوض                ا

ميكن أن يتم تسليم موقع العمل على أقسام تتوافق وإمكانية تنفيذ أعمال املشروع وفق املدة               . واملهندس
وقات التنفيذ اليت ال تـدخل      العقدية والربنامج الزمين للتنفيذ، وجيب أن يكون املوقع خالياً من مجيع مع           

  .إزالتها أو حتويلها يف نطاق أعمال املشروع

جبب أن تتم إجراءات تسليم موقع العمل بعد توقيع العقد باتباع اخلطوات املبينة يف آخر طبعة                
متوفرة عند توقيع العقد من دليل إجراءات اإلشراف على مشاريع الطرق الصادر عن وزارة الشـئون                

جيب أال تزيد املدة الفاصلة بني تاريخ توقيع العقد وتاريخ استالم موقـع العمـل   كما  ،يةالبلدية والقرو 
 يكن التأخري نامجاً عن أسباب جوهرية تقررها الوزارة، أو ينص العقـد             ما مل يوماً،  ) ٣٠(على ثالثني   

ـ           .  على خالف ذلك   ا يف  ويف حال وجود عوائق متنع تسليم املوقع تستكمل اإلجراءات املنصوص عليه
  . دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ املشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٧                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :  التزامات املقاول٣-٥-٣

جيب على املقاول توفري املهندسني والفنيني واأليدي العاملة املاهرة والعاديـة املؤهلـة لتنفيـذ               
طابقة للمواصـفات املعتمـدة واآلليـات       األعمال موضوع العقد، كما جيب عليه توفري كافة املواد امل         

واملعدات القادرة على تنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات املعتمدة ضمن املدد احملددة والربامج             
حيق للمهندس عندما يالحظ تأخر املقاول يف تنفيذ األعمال أن يلزمه بالعمل ساعات             و ،الزمنية املعتمدة 

  .البة بأية تعويضات إضافية نامجة عن ذلكإضافية دون أن حيق للمقاول املط

  :  ختطيط موقع املشروع٤-٥-٣

جيب على املقاول فور استالم موقع العمل والنقاط املساحية املرجعية القيام باألعمال املسـاحية    
الالزمة لتحديد حمور الطريق وكافة العناصر واملنشآت امللحقة به وحتديد حدود األعمال بالطريقة الـيت               

يها من الزوال أو التضرر ألي سبب كان،        لعليها املهندس وإنشاء نقاط الربط املساحي واحلفاظ ع       يوافق  
  .وال حيق له املباشرة بتنفيذ األعمال قبل تدقيق األعمال املساحية واعتمادها من قبل املهندس

  :  التقيد باملخططات واملواصفات٥-٥-٣

 األعمال طبقاً للخطوط واملناسيب واملقـاطع       جيب على املقاول توفري مجيع املواد وتنفيذ مجيع       
العرضية واألبعاد ومتطلبات املواد املبينة يف املخططات أو املذكورة يف املواصفات املعتمدة، ضمن حدود              

 األعمـال واملـواد غـري املطابقـة للمخططـات           عجيب على املقاول إزالة مجي    . التفاوت املسموح به  
ة بأيـة تعويضـات     خرى مقبولة على نفقته اخلاصة وال حيق له املطالب        واملواصفات املعتمدة واستبداهلا بأ   

  .إضافية لقاء ذلك

  : التنسيق مع جهات املرافق العامة واملنشآت ٦-٥-٣

جيب على املقاول، مبساعدة الوزارة وقبل املباشرة بتنفيذ األعمال، القيام بالتنسيق مع اجلهـات              
حتديد املرافق واملنشآت التابعة هلا، الواقعة ضـمن حـدود          املالكة للمرافق العامة أو املنشآت من اجل        

أعمال املشروع أو اليت ميكن أن تتأثر بأعمال املشروع أثناء التنفيذ أو التشغيل، والتنسيق مـع تلـك                  
أو املنشآت سواء بإعادة إنشائها أو تعديلها أو حتويلها أو   /اجلهات العتماد احللول املتعلقة بتلك املرافق و      

  .واعتماد خطة ومراحل العملإزالتها 

جيب أن يتم تنظيم وتوثيق أعمال التنسيق مبوجب حماضر رمسية تعتمد مـن كافـة اجلهـات                 
، وتضاف هذه احملاضر واحللول واخلطـط       )الوزارة واجلهات صاحبة املنشآت واملرافق العامة واملقاول      (

  .لوثائق العقد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٨                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  الالفتــات٧-٥-٣

من تاريخ تسـليم    ) ٢(يوماً من توقيع العقد أو أسبوعني       ) ٦٠(جيب على املقاول خالل ستني      
 فيهما  اً القيام بوضع الفتتني يف موقعني بارزين عند بداية واية املشروع مبين           ،أيهما أقرب  ،موقع العمل 

 والتـاريخ   ، واسم الشركة اليت تقوم بالتنفيذ، ومدة املشـروع        ، واجلهة صاحبة املشروع   ،سم املشروع ا
  .، باللغتني العربية واإلنكليزيةء األعمالاملتوقع النتها

جيب أن يتم حتديد أبعاد ومواقع الالفتتني باالتفاق مع املهندس، كما جيب عليه احملافظة علـى                
  .الالفتتني وتنظيفهما طوال مدة املشروع، وال يدفع للمقاول أية مبالغ لقاء ذلك

  :  اجلهاز الفين للمقاول٨-٥-٣

عدد الكايف من املهندسني واملراقبني واملسـاحني والفنـيني حسـب           جيب على املقاول توفري ال    
متطلبات تنفيذ املشروع، وجيب أن يكون اجلهاز الفين للمقاول مناسباً ألعمال املشروع مـن حيـث                

  .املؤهالت واخلربات

جيب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ أن يقدم للمهندس قائمة بأمساء ومؤهالت وخربة اجلهاز              
حيق له تغيري أي من اجلهاز الفين بعد اعتماده قبل احلصول على املوافقة              ال، كما    املقترح العتماده  الفين

  .اخلطية من املهندس

حيق للمهندس رفض أو طلب تغيري أي من اجلهاز الفين عندما يالحظ عدم كفاءتـه والتزامـه         
مؤهل وقادر علـى تنفيـذ      بشروط العمل أو بسبب سوء سلوكه، وجيب على املقاول استبداله بآخر            

كما جيب على املقـاول تسـمية مـدير املشـروع           . األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات املعتمدة    
  .ومساعديه واحلصول على موافقة املهندس على ذلك

  : غرامة عدم تواجد اجلهاز الفين للمقاول ٩-٥-٣

ـ             ين للمقـاول طبقـاً     حيق للمهندس تطبيق غرامات عدم تواجد أحد أو بعض أفراد اجلهاز الف
لنصوص العقد املربم مع املقاول وما تقتضيه طبيعة العمل ومهام اجلهاز املتغيب، ويتم احلسم عن كل يوم      

حيق للمهندس إيقاف املقاول عن العمل مؤقتاً إذا الحـظ أن جهـاز             كما   ،غياب طبقاً لنصوص العقد   
فات املعتمدة، وال حيق للمقاول املطالبة بأيـة  املقاول املتواجد غري قادر على تنفيذ األعمال طبقاً للمواص  

  .ضات أو مدة إضافية نامجة عن ذلكتعوي

 :  برنامج وجدول العمل١٠-٥-٣

جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ األعمال أن يقدم للمهندس خطة العمل والربنامج الزمين              
  .ترحة متوافقة مع مدة العقدللتنفيذ لكافة بنود ومراحل العمل وجيب أن تكون مدة التنفيذ املق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيب تقدمي الربنامج الزمين على شكل رسم بياين مبين على أساس املسار احلرج يبني تـواريخ                
ومراحل العمل واملواقع اليت سيتم فيها التنفيذ، كما جيب أن يأخذ باالعتبار التداخل بني أعمال البنـود                 

  .لة واملواد الالزمة يف كل مرحلةاأليدي العاماملختلفة، كما جيب أن تبني عليه اآلليات واملعدات و

جيب على املقاول أن يأخذ بعني االعتبار ضرورة التنسيق مع املقاولني الذين يقومون أثناء تنفيذ               
املشروع بأعمال يف مناطق عمله وجيب التنسيق بني األعمال حبيث تكون العرقلة الناجتة عـن تـداخل                 

  .كنل ألي من املقاولني أقل ما مياألعما

  :  معدات التنفيذ١١-٥-٣

جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ األعمال أن يقدم للمهندس قائمة بكافة اآلليات واملعدات              
اليت يقترح استخدامها لتنفيذ أعمال املشروع، وجيب أن تكون تلك املعدات ذات حالة فنية وقـدرات                

  خططات حسب مدة العقدمواصفات واملوأعداد قادرة على تنفيذ األعمال طبقاً لل

ال حيق للمقاول حتويل أي من املعدات واآلليات للعمل يف مشاريع أو مواقع أخرى أو استبدال                
أي من املعدات واآلليات قبل احلصول على موافقة املهندس، كما جيب على املقاول احلفاظ على كافة                

  .نة واإلصالح الالزمةأعمال الصيااملعدات واآلليات حبالة جاهزية تامة والقيام بكافة 

 دات عندما يالحظ كثرة أعطاهلا أو     حيق للمهندس رفض أو طلب استبدال أي من اآلليات واملع         
  .عدم قدرا على تنفيذ األعمال طبقاً للمواصفات املعتمدة

  : اجتماع قبل التنفيذ ١٢-٥-٣

لعمـل والربنـامج    فور تعميد املقاول واستالم موقع العمل وقيام املقاول بإعداد وتقدمي خطة ا           
الزمين وقائمة املعدات واآلليات ميكن للمهندس أن يدعو الجتماع حيضره كل من املهندس واملقاول أو               
  .من ميثلهما يتم فيه مناقشة كافة التفاصيل املتعلقة باملشروع، ومناقشة خطة العمل املقترحة من املقاول

اليت توضع هلا خطة تفصيلية منفصلة      جيب أن يتم عقد اجتماعات قبل تنفيذ بعض بنود األعمال           
مثل أعمال التفجري، وكذلك جيب عقد اجتماعات مشتركة مع اجلهات صاحبة املنشآت واملرافق العامة              

تعلقـة  الواقعة ضمن أو قرب أو اليت ميكن أن تتأثر بأعمال املشروع دف تدارس واعتماد احللـول امل                
  .بتلك املرافق واملنشآت

  :لباطن التعاقد من ا ١٣-٥-٣

 وجيب أن يتم ذلك     ،ميكن للمقاول التعاقد من الباطن لتنفيذ بعض بنود األعمال موضوع العقد          
من منوذج عقد األشغال العامة واملستندات القانونية األخرى املعتمدة يف أساس           ) ٤(طبقاً للمادة الرابعة    

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كامالً حول املقـاول مـن       قاول أن يقدم للمهندس تقريراً    العقد، ويف كل األحوال، فإنه جيب على امل       
سم الشركة أو املقاول ومؤهالته وخربته السابقة واألعمال اليت         االباطن الذي ينوي التعاقد معه يتضمن       

ينوي التعاقد معه لتنفيذها، وال حيق للمقاول من الباطن املباشرة بالعمل قبل احلصـول علـى موافقـة                  
  .املهندس

اسي من مسئوليته التامة عن تنفيذ العقد بشكل مطابق         إن موافقة املهندس ال تعفي املقاول األس      
للمخططات واملواصفات املعتمدة، ويتحمل وحده املسئولية التامة عن أي تقصري أو خمالفة تقع من قبل               

  .موظفيه فيما يتعلق مبوقع وتنفيذ أعمال العقدأحد املقاول من الباطن أو 

  : العمل الليلي ١٤-٥-٣

اول بتنفيذ بعض األعمال يف الفترة الليلية عند االضـطرار إلجنـاز            ميكن للوزارة السماح للمق   
سبياً أو ألحوال تقـدرها     األعمال يف فترة قصرية أو عندما يتطلب تنفيذ العمل درجات حرارة معتدلة ن            

 أن يضع خطة تفصيلية مـع برنـامج         ،جيب على املقاول عندما تسمح له الوزارة بالعمل ليالً        الوزارة، و 
اعات العمل الليلي والتنسيق مع اجلهات صاحبة العالقة وتأمني تواجد جهاز اإلشـراف             زمين حمدد لس  
  .الًيأثناء التنفيذ ل

جيب على املقاول وضع اإلشارات التحذيرية وتنفيذ أعمال اإلنارة الكافيـة لتـأمني شـروط               
ذ األعمـال بالدقـة     السالمة حلركة املرور العام والعاملني واجلوار، وجيب أن تكون اإلنارة كافية لتنفي           

وحسب املواصفات املعتمدة، كما جيب على املقاول اختاذ كافة اإلجراءات الالزمـة للتخفيـف مـن                
  .اإلزعاج الناتج عن أعماله للجوار

 : حركة املرور غري العادية-١٥-٥-٣

جيب على املقاول االلتزام حبدود أبعاد السيارات واألمحال املسموح ا عند احلركة على الطرق              
 كافة الوسائل الالزمة حبيث ال تتجاوز أبعاد ومحولة         إتباعالعامة ومنشآا مثل اجلسور واألنفاق، وعليه       

  . عن عدم التزامه ااآلليات والسيارات اليت يستخدمها تلك احلدود ويتحمل وحده املسئولية التامة

بعاد واألمحال املسموح   عند اضطرار املقاول لنقل بعض اآلليات واملعدات اليت ال تتطابق مع األ           
ا يف اململكة العربية السعودية جيب عليه إعداد تقرير فين يتضمن أبعاد وقيم األمحال احملورية والكليـة                 

 كما جيب عليـه     ،املنقولة على الطريق، وأبعاد واسطة النقل اليت سيستخدمها واختيار مسار معني للنقل           
تبني أن مرور احلمولة وفق املسار املقترح لن يؤدي إىل          تقدمي دراسة فنية معدة من قبل جهة اختصاصية         

أية أضرار بالطريق واملنشآت حسب املسار املقترح وتبني األعمال الالزمة لتنفيـذ التـدعيم املؤقـت                
  .للجسور والعبارات واملنشآت األخرى وإنشاء التحويالت املؤقتة عند احلاجة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤١                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موافقة الوزارة على التقرير والدراسة وتنفيـذ       ال حيق للمقاول القيام بالنقل قبل احلصول على         
وجيب أن تتم عمليـة     مل الوزارة أية نفقات نتيجة ذلك،       كافة األعمال املرتبطة مبرور احلمولة، وال تتح      

  .النقل هذه بالتنسيق مع اجلهات املختصة يف إدارة املرور واجلهات األخرى ذات الصلة

  : وقف العمل مؤقتاً ١٦-٥-٣

ندما ترى ضرورة لذلك إيقاف تنفيذ األعمال أو جزء منها، بشكل مؤقـت، اسـتناداً               ميكن للوزارة ع  
من منوذج عقد األشغال العامة أو املستندات القانونية األخرى املعتمدة يف           ) ٣٢(للمادة الثانية والثالثني    

 علـى   أساس العقد، وجيب أن يتم ذلك طبقاً لإلجراءات والشروط احملددة يف دليل إجراءات اإلشراف             
  .تنفيذ املشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية والنصوص القانونية املعتمدة عند التعاقد

  : العيوب والتقصري ١٧-٥-٣

حيق للمهندس خالل أي فترة من تنفيذ األعمال الطلب إىل املقاول إزالة األعمال وترحيل املواد               
فنياً ومطابقة للمواصفات واملخططات ووثائق العقد، وجيـب        غري املقبولة فنياً واستبداهلا بأخرى مقبولة       

على املقاول تنفيذ تعليمات املهندس فوراً على حسابه اخلاص وال حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية                
  .لقاء ذلك

كما جيب على املقاول احملافظة على األعمال املنفذة طوال فترة التنفيذ وفترة الضـمان وعليـه        
حيق لـه املطالبـة بأيـة       ال  قد يظهر على نفقته اخلاصة و     ة اإلصالحات الالزمة ألي عيب      كافالقيام ب 

  .تعويضات إضافية لقاء ذلك

حيق للوزارة عندما ترى أن املقاول يتباطأ أو يقصر يف تنفيذ أعمال احلفظ والصـيانة الالزمـة                 
ترتبـة علـى ذلـك مـن        واملطلوبة منه تكليف جهة أخرى للقيام ذه األعمال وتقتطع التكاليف امل          

استحقاقات املقاول لدى الوزارة أو من تأميناته أو يتم حتصيلها منه بالطرق القانونية عندما ال تكفـي                 
  .مستحقات املقاول لتغطية تلك النفقات

  :  سحب العمل من املقاول١٨-٥-٣

ـ              ادة عندما تقرر الوزارة سحب األعمال موضوع العقد، ألحد األسباب املنصوص عليها يف امل
من منوذج عقد األشغال العامة أو املستندات القانونية األخرى املعتمدة يف العقد،         ) ٥٣(الثالثة واخلمسني   

فإن إجراءات سحب األعمال جيب أن تتم وفق ما هو منصوص عليه يف منوذج عقد األشغال العامة أو                  
ملهندس، حبضور املقـاول أو     وجيب عند اللجوء إىل سحب األعمال أن يقوم ا        . تلك املستندات القانونية  
  :من ينوب عنه مبا يلي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إعداد تقرير كامل عن املشروع متضمناً كميات األعمال املنفذة واملستلمة، وفحـص األعمـال                -١
كمـا  . املنفذة غري املستلمة واستالمها وقياس كمياا إذا كانت مقبولة وإضافتها لألعمال املنفذة           

  . إلجناز املشروع وحتديد مواقعهاواجب تنفيذهاجيب جرد كميات األعمال املتبقية ال
 جرد كميات املواد املوردة فعالً لالستخدام يف املشروع وفحصها واختبارها وحيق للوزارة قبوهلـا                -٢

كمواد أولية يف حال مطابقتها للمواصفات املطلوبة لألعمال غري املنفذة ضمن حدود الكميـات              
  .املطلوبة الستكمال تنفيذ األعمال

 عدم السماح للمقاول بسحب أي من املواد املقبولة فنياً واملعدات واآلليات العائدة للمقـاول أو                 -٣
  .مقاوليه من الباطن املقرر حجزها لصاحل املشروع

وجيب عدم صرف أية استحقاقات للمقاول قبل استكمال تنفيذ األعمال من قبل مقاول آخر،              
ل املنصوص عليها يف العقد والتحقق من عدم وجود أيـة           واستالم األعمال وانقضاء فترة ضمان األعما     

  .التزامات مالية أو أية التزامات أخرى للوزارة على املقاول متنع من ذلك

  : إسناد األعمال املسحوبة إىل مقاول آخر ١٩-٥-٣

جيب أن يتم إسناد تنفيذ األعمال املسحوبة مبوجب الفقرة السابقة إىل مقاول آخر وفق املـادة                
من منوذج عقد األشغال العامة واملستندات القانونية األخرى املعتمدة يف أساس           ) ٥٤(ة واخلمسني   الرابع

العقد، وجيوز للوزارة احلجز على اآلليات واملعدات واملواد العائدة للمقاول الذي مت سحب األعمال منه               
ء احلسابات املالية واختـاذ     ومستحقاته املالية لدى الوزارة حلني استكمال تنفيذ األعمال املسحوبة وإجرا         
  .اإلجراءات الالزمة لتغطية تكاليف التنفيذ حسب النصوص واألصول القانونية

 :  مدة العقد٢٠-٥-٣

مدة العقد هي املدة احملددة يف العقد وجيب على املقاول وضع خطة العمل والربنـامج الـزمين                 
لعمالة حبيث يتمكن من إجناز املشروع ضمن لتنفيذ األعمال وتوفري العدد الكايف من املعدات واآلليات وا     

  .املدة احملددة

يعترب تاريخ تسليم موقع العمل هو التاريخ الفعلي للمباشرة باألعمال وجيب أن يتم تسليم موقع               
العمل مبوجب حمضر رمسي موقع من املقاول واملهندس املشرف من قبل الوزارة، وحتتسب مدة العقـد                

  .ام العطل الرمسيةاملدة الكاملة مبا يف ذلك أي
يسمح للمقاول تنفيذ األعمال يف أيام العمل الرمسية فقط، وعند احلاجة للعمل يف أيام العطـل                
جيب عليه احلصول على موافقة الوزارة على ذلك، وعلى أن يتم اختاذ اإلجراءات الكفيلة باإلشـراف                

  .على تنفيذ األعمال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٣                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من نظام مشتريات احلكومة وتنفيـذ      )  ب - ٩ (ميكن للوزارة متديد العقد استناداً للمادة رقم      
مشروعاا وأعماهلا واألنظمة والنصوص القانونية املعتمدة أساساً للعقد يف حال توفر الشروط الالزمـة              

  .لذلك مثل تكليف املقاول بتنفيذ أعمال إضافية ال ميكن تنفيذها ضمن مدة العقد
تأخره ألسباب خارجة عن إرادته أو إيقافه       كما ميكن للوزارة منح املقاول مدة إضافية يف حال          

عن العمل مدة معينة من قبل الوزارة، على أن يقدم املقاول قبل اية العقد طلباً بتربير التأخري مبيناً فيـه                    
أسباب التأخري والتواريخ اليت اضطر فيها للتوقف عن العمل ألسباب قاهرة مرفقة بالتقارير واخلطابات              

  .يف الوزارة تشكل هلذا الغرضك، ويتم البت بالطلب من قبل جلنة خاصة الرمسية اليت تؤكد ذل
  : غرامة التأخري ٢١-٥-٣

 يف املواعيد احملددة ومل يـتم       ةً كامل اإذا تأخر املقاول عن إمتام األعمال موضوع العقد وتسليمه        
يـتم   و بإكمال التنفيذ تربير مدة التأخري، أو مل تر الوزارة داعياً لسحب األعمال منه فإن املقاول يلتزم               

وتكاليف اإلشراف خالل مدة التـأخري      ) ٣٩(حساب غرامات التأخري مبوجب املادة التاسعة والثالثني        
من منوذج عقد األشغال العامة واملستندات القانونية األخرى املعتمـدة يف           ) ٤٠(مبوجب املادة األربعني    

  .أساس العقد

  :حتتسب غرامة التأخري وفقاً ملا يلي

امة على اجلزء األول من مدة التأخري بقدر ربع متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تأخري حىت                 غر -أ
  .تبلغ أكثر املدتني مخسة عشر يوماً أو مخسة باملائة من مدة العقد

 غرامة على اجلزء الثاين من مدة التأخري بقدر نصف متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تـأخري                  -ب
  . أيهما أكربثني يوماً أو نسبة عشرة باملائة من مدة العقدحىت يبلغ اجلزءان ثال

 غرامة على اجلزء الثالث من مدة التأخري بقدر متوسط التكلفة اليومية عن كل يوم تـأخري تـال                   -ج
  ).ب(ألكثر املدتني املنصوص عليهما يف الفقرة 

ة العقد، إذا رأت الوزارة     وال جيوز أن يتجاوز جمموع الغرامات املفروضة نسبة عشرة باملائة من قيم           
 ارتباكاًأن اجلزء املتأخر ال مينع االنتفاع بالعمل على الوجه األكمل يف امليعاد احملدد النتهائه، وال يسبب                 

 يتجاوز جمموع   ، على أن ال    منفعة أخرى وال يؤثر تأثرياً سلبياً على ما مت من العمل نفسه            ةيف استعمال أي  
  .من قيمة األعمال املتأخرة%) ١٠(الغرامة نسبة عشرة باملائة 

 ف على تنفيذ املشروع   اشرغرامة اإل يتحمل املقاول باإلضافة إىل غرامة التأخري املنصوص عليها         
، وحتسب هذه األتعاب على أساس ما يقضي به عقد املشـرف إن             خالل فترة خضوع املقاول للغرامة    

  .كان مبلغاً دورياً أو نسبة من قيمة عقد املقاولة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٤                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف اشـر  اإل  غرامة جلهة احلكومية فإن  كان اإلشراف مببلغ مقطوع أو كان يتم من قبل ا         أما إذا   
  :وحتتسب كالتايل تساوي النسبة املئوية ملدة التأخري من مدة العقد مضروبة بقيمة العقد،

   قيمة العقد×) ١/١٠٠( ×  )مدة العقد/ مدة التأخري ( = غرامة اإلشراف 

  : املخططات حسب التنفيذ ٢٢-٥-٣

ب على املقاول إعداد خمططات حسب التنفيذ، حبيث تعكس الواقع املنفذ فعالً وجيـب أن               جي
 الواقعة ضمن حدود األعمال، وجيب أن يتم        تتوضح عليها خطوط ومواقع كافة املرافق العامة واملنشآ       

  .هيه املهندس واعتمادها منإعدادها باملقياس املناسب الذي يوافق عل

ث نسخ من املخططات حسب التنفيذ املعتمدة من املهندس للـوزارة           جيب أن يقدم املقاول ثال    
  .عند االنتهاء من أعمال املشروع وقبل االستالم االبتدائي

  : إاء مسؤولية املقاول ٢٣-٥-٣

يبقى املقاول مسئوالً عن كافة األعمال املنفذة وعليه القيام بكافة أعمال احلفظ والصيانة طوال              
 وال يعفى املقاول من املسئولية عن ذلك حلـني تنظـيم            ،وص عليها يف العقد   مدة ضمان األعمال املنص   

  .حمضر االستالم النهائي لألعمال واعتماده وتبليغه للمقاول

 : مراقبة وقبول املواد واألعمال ٦-٣

  : إجراءات مراقبة املواد واألعمال ١-٦-٣

ة املبينـة يف املخططـات      جيب مراقبة املواد واألعمال من خالل إجراءات ضبط وتأكيد اجلود         
  .واملواصفات اخلاصة والعامة والتكميلية ووثائق العقد األخرى املعتمدة

جيب أن تتم إجراءات ضبط اجلودة من قبل املقاول من خالل أخذ العينات وإجراء القياسـات                
ت واالختبارات وحتليل النتائج لكافة اخلصائص املطلوب حتقيقهـا وباملعـدالت املبينـة يف املخططـا              

واملواصفات اخلاصة أو يف األقسام والفصول املتعلقة باألعمال اليت جيري التحقق من جودا من هـذه                
  .املواصفات العامة

كما جيب على املقاول رسم خرائط اجلودة للخصائص احلرجة باستخدام األسـاليب الفنيـة              
الـيت متثلـها وأرقـام      اإلحصائية، وجيب إعداد هذه اخلرائط على شكل رسوم بيانية تبني اخلصائص            

االختبارات أو القياسات، مع توضيح ومتييز خط القيمة املستهدفة وحدود التفاوت املسموح ا، وجيب              
  .على املقاول تزويد املهندس أوالً بأول بنتائج مجيع االختبارات والقياسات وخرائط مراقبة اجلودة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٥                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن قيام املقاول بضبط اجلودة بالطريقة      تتم إجراءات التأكد من اجلودة من قبل الوزارة بالتحقق م         
الصحيحة إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة أو بتنفيذ إجراءات تأكيـد اجلـودة                
بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت يف قبول                

لة يف املواصفات اخلاصة واملخططات ووثائق العقـد         وذلك وفق األسس املفص    ،العمل املنفذ من عدمه   
األخرى والقسم السابع عشر من هذه املواصفات العامة ما مل حيدد خالف ذلك يف املواصفات اخلاصة                

  .أو مستندات العقد األخرى

حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك السجالت إحصائياً بالنتـائج     
حيق هلا أيضاً الكشف على خمتـرب املقـاول         ، كما   ها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة     اليت حتصل علي  

للتأكد من كفاءة اجلهـاز الفـين       ومعداته وجهازه الفين وطرق الفحص واإلختبار والتنفيذ اليت يتبعها          
  .تمدةختبار والتنفيذ للطرق املع املعدات للعمل اجلاري تنفيذه ومطابقة طرق الفحص واالئمةومال

جيب أن يتم أخذ العينات بالطريقة العشوائية وجيب أن تكون تلك العينات ممثلـة للمـادة أو                 
العمل املطلوب التحقق من مطابقته للمتطلبات، وجيب كذلك أخذ العينـات وحفظهـا وجتهيزهـا                

س العربيـة    عن هيئة املواصفات واملقـايي     ةواختبارها طبقاً للطرق املبينة يف املواصفات القياسية الصادر       
يف حال وجودها، أو املواصفات القياسية الصادرة عن بعض اهليئات العامليـة مثـل              )SASO(السعودية  

ASTM أو AASHTO ما تنص عليه املواصفات املعتمدة، حسب.  

 : مصادر املواد ٢-٦-٣

 جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد املواد أن يقدم للمهندس تقريراً يتضمن مصـادر املـواد               
وشهادات ضمان املصدر ونتائج االختبارات على عينات ممثلة عنها تبني مطابقتها للمواصفات املعتمدة،             

  .وال حيق له حبال من األحوال املباشرة بالتوريد قبل احلصول على موافقة املهندس على املصادر واملواد

 طلبات املنصوص عليها يف   إن موافقة املهندس على املصدر واملواد ال تعفي املقاول من حتقيق املت           
ال مدة التنفيذ، وجيب عليه وعلى نفقته اخلاصة ترحيل كافة املـواد            املواصفات واملخططات املعتمدة طو   

املوافقة على مصادرها وإزالة كافة األعمال اليت يتبني بنتيجـة االختبـار يف موقـع            وأن متت   اليت سبق   
بداهلا مبواد وأعمال أخرى مقبولة فنياً وال حيق لـه          املشروع أا غري مطابقة للمواصفات املعتمدة واست      

  .املطالبة بأية تعويضات إضافية نامجة عن ذلك

 :  نقل وختزين املواد٣-٦-٣

جيب على املقاول ختزين املواد يف املواقع املعتمدة من قبل املهندس باستخدام الطرق واملعـدات               
  .ةري خواص املواد املخزنيواآلليات اليت ال تؤدي إىل تغ
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ال يسمح باستخدام الساحات ضمن املناطق احلضرية لتخزين املواد قبل احلصول على املوافقـة              
اخلطية من اجلهات املالكة واملهندس، وجيب عليه اختاذ كافة اإلجراءات الالزمـة حلمايـة املمتلكـات                

 وخاصة ما يتعلـق     اجملاورة من التضرر أو الضجيج والتلوث نتيجة ذلك وتطبيق كافة املعايري املعمول ا            
  .بتخفيف انتشار الغبار

اخللطات اإلسفلتية واخلرسانية بوسائط     و جيب على املقاول نقل املواد الترابية والركامية واملواد       
نقل مغطاة متنع تطاير املواد وتسببها يف تلويث البيئة والشوارع اليت متر عليها، وجيب أن يـتم تنظـيم                   

ا حبيث تسبب أقل عرقلة ممكنة حلركة املرورحركة هذه الوسائط واختيار مسارا.  

جيب أن يقوم املقاول بنقل وختزين مواد وأجهزة التفجري طبقاً للتعليمات واللوائح املعمول ـا               
من قبل اجلهات املختصة خارج املناطق السكنية واملأهولة وبعيداً عن املنشآت، وجيب أال تقل املسـافة                

  .متر) ٣٠٠(ملناطق املذكورة عن ثالمثائة بني مثل هذه املخازن واملنشآت وا

 جيب على املقاول تأمني احلراسة املشددة على هذه املخازن وتنظيم سجالت تبني كميات   ،كما
املواد املتفجرة املستلمة ومعدالت االستهالك من املتفجرات وأجهزة التفجري وما يتم استهالكه حبسب             

حال زيادة أي كميات بعد استكمال األعمال املتعلقة ا،         التواريخ واألنواع واألماكن، وجيب عليه يف       
إعادة الكميات الزائدة وأجهزة التفجري إىل اجلهات اليت مت استالمها منها وتنظيم حمضر رمسـي بـذلك     

  .معتمد من قبل اجلهات املختصة وتسليم نسخة منه للمهندس

  :  فحص العمل قبل تغطيته٤-٦-٣

من منوذج عقد األشغال العامة فإنه جيب على املقاول عدم تغطية           ) ٣٠(ادة ثالثني   استناداً إىل امل  
أي من األعمال أو املباشرة بتنفيذ أي من األعمال الالحقة قبل فحص واختبار وقياس األعمال املنجزة                

  .من قبل املهندس وقبوهلا واستالمها

    اء األعمال اليت ينـوي تغط        خطرجيب على املقاول أن يتـها وجاهزيتـها    ي املهندس خطياً بإ
 بالوسيلة املعتمدة املتفق عليهـا،      خطارخالل أربع وعشرين ساعة من استالمه اإل      للفحص واالستالم،   

بالكشف على تلك األعمال وإجراء القياسات واالختبارات الالزمة عليها واختاذ القـرار            يقوم املهندس   
  .الالزمة  أو يطلب من املقاول القيام بالتعديالتاخلطي بإمكانية تغطيتها

حيق للوزارة، عندما ترى ضرورة لذلك، وعندما ال يتمكن املهندس من الكشف على األعمال              
وفحصها واختبارها خالل املدة املنصوص عليها أعاله ويقوم املقاول بتغطيتها، الطلب مـن املقـاول               

مقبولـة فنيـاً    بني أن األعمال غري     الكشف عن األعمال اليت متت تغطيتها لفحصها واختبارها، وإذا ت         
يتحمل املقاول كافة التكاليف املترتبة على ذلك، أما إذا تبني أن األعمال مقبولة فتقوم الوزارة بتربيـر                 
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ما هو  املدة الزمنية الالزمة للكشف وإعادة التغطية وتعويض املقاول بالطريقة اليت يتفق عليها استناداً إىل               
  .يف مثل هذه احلاالتمتبع 

  : القياس والدفع ٧-٣

  :  قياس األعمال١-٧-٣

 فإن الكميات املبينة ،من منوذج عقد األشغال العامة    ) ٤٦( ملادة السادسة واألربعني    إىل ا استناداً  
يف جدول الكميات هي كميات تقديرية وجيب قياس الكميات الفعلية املنفذة لكافة البنود، وجيـب أن                

نياً واملستلمة من قبل املهنـدس ضـمن حـدود        يشتمل القياس بغرض الدفع األعمال املنفذة واملقبولة ف       
أو احملددة من قبل املهندس فقط، وجيب عدم إجراء أيـة           / األعمال املبينة يف املخططات واملواصفات و     

  .قياسات لألعمال خارج احلدود املذكورة ألغراض الدفع

املتعـارف  جيب أن يتم قياس الكميات املنفذة واملقبولة فنياً باستخدام طرق ووسائل القيـاس              
عليها هندسياً، ويتم حساب الكميات وفق وحدات القياس املبينة يف جدول الكميات لكل بند من بنود                

م األعمـال   جيب أن تتم مجيع القياسات من قبل املقاول وحبضور املهندس أوالً بأول مع تقدّ             .  األعمال
سخة األصلية لنتائج القيـاس     ويتم حساب الكميات من قبل املقاول وتقدميها للمهندس للتدقيق مع الن          

واملقاطع العرضية، أو خمططات أبعاد العناصر اليت مت على أساسها حساب الكميات، قبل موعد رفـع                
. أيام) ٥( تكفي للتدقيق واالعتماد على أال تقل حبال من األحوال عن مخسة             ةاملستخلصات الدورية مبد  

 املسـلمة إىل   كميات األعمـال املنفـذة  جيب أن حيتفظ املهندس بنسخة عن كافة قياسات وحسابات      
  .لوزارةا

  :  نطاق الدفع٢-٧-٣

ج أو إنتـاج    اتعد األسعار املبينة يف العقد تعويضاً كامالً للمقاول عن مجيع اليد العاملة واستخر            
اخللطات والنقل وتنفيذ األعمال وإائها طبقاً للمواصفات واملخططـات املعتمـدة،            و أو توريد املواد  

قارير وتصاميم اخللطات واختبار وقياس األعمال، وتنفيذ أعمال احلفظ والصـيانة وتقـدمي             وتقدمي الت 
اآلليات واملعدات الالزمة وكل ما يلزم لتنفيذ بنود األعمال طبقاً للمخططات واملواصـفات املعتمـدة               

واألربـاح والرسـوم    , والنفقـات العامـة   , وصيانتها خالل فترة الضمان، وتكاليف تنظيم األعمال      
باإلضافة إىل تكاليف كافة األعمال املبينة يف       , واملدفوعات للغري ألي سبب يرتبط بتنفيذ أعمال املشروع       

يدفع عنها بشكل مستقل وإمنا تعترب حمملة على بعض أو           وثائق العقد واملواصفات واملخططات واليت ال     
  .كل بنود العقد
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  :لة  التعويض عن الكميات املعّد٣-٧-٣

كميات املعدلة املختلفة عن الكميات التقديرية املبينـة يف جـدول الكميـات            يتم الدفع عن ال   
مبوجب األسعار األساسية الواردة يف العقد لكل بند من بنود األعمال، وال يقبل أي اعتراض من املقاول                 

 جيب أن تكون نسب الكميات املعدلة ضمن        ، كما يتعلق بالربح واخلسارة يف أي بند من بنود األعمال        
  . التعديل بالزيادة أو النقص املسموح ا مبوجب العقدنسب 

  :عمل على أساس حساب القوة العاملة العمل اإلضايف وال ٤-٧-٣

يتم الدفع عن األعمال اإلضافية اليت تقوم الوزارة بتكليف املقاول بتنفيذها مبوجب أمر تغـيري               
رينص عليه يف أمر التغيمبوجب أسعار الوحدة أو باملقطوع حسبما ي.  

عندما يكون الدفع على جممل أو بعض بنود العقد واألعمال اإلضافية على أساس حساب القوة               
، فإن على املقاول أن يقدم كل يوم قائمة بأمساء كافة العـاملني باملشـروع               )شهر مثالً /رجل(العاملة  

دة اليت يدفع خالهلا   واختصاصام واملهام املكلفني ا وعلى املهندس التحقق من تواجد العاملني طوال امل           
عنهم للمقاول، ويكون الدفع يف هذه احلالة مبوجب جدول األسعار الذي يتضمن الدفعات الشهرية عن               
كل منهم، ويتم حسم أجور األشخاص الذين يتغيبون حسب ما تنص عليه وثائق العقد، على أال يؤدي                 

  .الغياب إىل أي خلل يف مستوى جودة األعمال املنفذة

دفع عن أعمال اآلليات واملعدات، عند التعاقد على الدفع عن عملها حسب املدة             كما جيب ال  
مبوجب كشوف العمل الفعلية اليت تبني أعداد وأنواع اآلليات العاملة فعلياً يف املشروع واملـدد                الزمنية،

 الزمنية لعمل كل منها، وجيب احلسم عن غياب أو تعطل كل آلية تتوقف عن العمل يف املشروع وعن                 
  . حسب ما تنص عليه وثائق العقداآلليات اليت يرتبط عملها بعمل تلك اآللية

  :  العمل دون صالحية٥-٧-٣

 ويف املواقع املبينة يف املخططـات       اكاتيتم الدفع فقط عن األعمال املنفذة وفق األبعاد والسم        
بة بأي تعويض عن أعمال     احملددة خطياً من قبل املهندس، وال حيق للمقاول املطال         واملواصفات اخلاصة أو  

 يتم ذلك مبوجب تكليف خطي معتمد من الوزارة قبـل           ما مل جرى تنفيذها خارج احلدود املذكورة،      
  .التنفيذ

  :  املبلغ املقطوع٦-٧-٣

عندما يرد يف العقد الدفع باملقطوع عن عمل معني فإن املبلغ احملدد يعترب تعويضاً كامالً عـن                 
  .ملواصفات املعتمدةإجناز العمل طبقاً للمخططات وا
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  :   التركيبات وامللحقات٧-٧-٣

تعترب كافة التركيبات والعناصر امللحقة حمملة على أسعار بند العمل الذي ستستخدم يف تنفيذه              
  .ما مل ينص صراحة على الدفع عنها بشكل مستقل

 : املستخلصات ٨-٧-٣

جب مستخلصات دورية حسـبما     يتم الدفع عن األعمال املنفذة واملقبولة فنياً من املهندس مبو         
  .ينص عليه يف العقد ومستخلص ائي يتم تنظيمه عند انتهاء األعمال وبعد استالمها

  : املستخلص اجلاري ١-٨-٧-٣

 وجيب أن يتضمن املسـتخلص      ،يقوم املقاول بتنظيم املستخلص اجلاري وفق النموذج املعتمد       
 فحصها واختبارها وقبوهلا واستالمها من قبـل        فقط األعمال اليت مت تنفيذها خالل فترة املستخلص ومت        

املهندس ويقدمه للمهندس للتدقيق الذي يقوم بدوره مبطابقة كميات األعمال الواردة يف املستخلص مع              
الكميات اليت متت موافقته عليها، وإذا تبني أن املستخلص يطابق الواقع املنفذ يقوم برفعـه للجهـات                 

و يعيده للمقاول لتدارك األخطاء والنواقص، كما جيب على املقـاول أن            األعلى بعد اعتماده من قبله، أ     
  .يرفق مع املستخلص كافة املرفقات اليت تطلبها الوزارة

  : املستخلص اخلتامي ٢-٨-٧-٣

 يقوم املهندس وممثل املقاول     ،عند انتهاء أعمال العقد وتنظيم حمضر االستالم االبتدائي لألعمال        
 املنفذة واملقبولة فنياً اخلاضعة للدفع وجيب على املقاول تقدمي خمططـات            حبساب وحصر كافة الكميات   

حسب التنفيذ عندما ينص العقد على تقدميها، وتوفري العدد الكايف من املوظفني واألجهزة واملعـدات               
الالزمة لقياس األعمال وحساب الكميات واملبالغ املستحقة بعد حسم كافة احلسـميات والغرامـات              

  .ات املترتبة على املقاولواالستقطاع

يتم توقيع املستخلص واعتماده من املقاول واملهندس، وتعترب الكميات الواردة يف املسـتخلص             
اخلتامي ائية، وجيب على املقاول يف حال عدم موافقته على الكميات الواردة يف هذا املسـتخلص أن                 

دات اليت تربر اعتراضه خالل عشـرة أيـام،         يقدم اعتراضاً خطياً عليه مع إرفاق كافة الثبوتيات واملستن        
ويقوم املهندس بدراسة اعتراضات املقاول والتحقق منها ومن الكميات احملسوبة ويبدي رأيه يف اعتراض              

  .املقاول

إذا مل يعترض املقاول خالل عشرة أيام فإن املستخلص يعترب ائياً وال يقبل اعتراض املقـاول                
ت املختصة مع كافة املرفقات املطلوبة املنصوص عليها يف العقـد ويف            عليه بعد ذلك، ويتم رفعه للجها     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٠                  اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية



   األحكام العامة-قسم الثالث ال                      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليل إجراءات اإلشراف على تنفيذ املشاريع الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقرويـة السـتكمال               
  .إجراءات التدقيق والصرف

  : استالم األعمال ٨-٣

 االستالم  ،العقد على مرحلتني  جيب أن يتم استالم األعمال طبقاً ملا هو منصوص عليه يف وثائق             
  .االبتدائي واالستالم النهائي

  : االستالم االبتدائي ١-٨-٣

يقوم املقاول فور االنتهاء من تنفيذ أعمال املشروع بإشعار الوزارة بانتهاء األعمـال مبوجـب        
م وتقـو . خطاب معتمد من املهندس، وتقوم الوزارة بتشكيل جلنة استالم يكون املهندس أحد أعضائها            

اللجنة بدراسة كافة وثائق العقد والتقارير الدورية ونتائج االختبارات والقياسات ومراجعة سـجالت             
ضبط اجلودة املنفذة من قبل املقاول ونتائج تأكيد اجلودة املنفذة من قبل الوزارة ومن مث تبلـغ املقـاول       

وحيق للجنة . ضور املقاولبتاريخ الشخوص للكشف على األعمال املنفذة على الواقع وتقوم بالكشف حب
عندما ترى ضرورة لذلك طلب إجراء بعض القياسات واالختبارات لبعض أو كل بنود األعمال حسبما          

  .تقرره، أو تكتفي باملعاينة البصرية ونتائج إجراءات ضبط اجلودة وتأكيد اجلودة

  : إحدى احلاالت التاليةالستالم االبتدائي وفقتقوم اللجنة بتحرير حمضر ا

 القبول دون أية حسميات عندما ترى أن األعمال منفذة طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة وال               -١
 .توجد أية مالحظات

 االستالم االبتدائي مع بعض املالحظات اليت ال متنع االنتفاع باملشروع وال تؤدي إىل خلل فين وحيق                 -٢
سبة على البنود اليت عليها مالحظـات، أو        هلا يف هذه احلالة تطبيق احلسميات بالنسبة اليت تراها منا         

مع وجود بعض النواقص مل يتم تنفيذها وال متنع االستفادة من املشروع وال تؤثر علـى سـالمة                  
من إمجـايل قيمـة     %) ٢٠(املشروع، وميكن االستغناء عنها وقيمتها ال تزيد على عشرين باملائة           

ئياً على أن يتم احلسم مقابل املالحظـات        العقد، وعلى ذلك توصي اللجنة باستالم املشروع ابتدا       
  .والنواقص من املستخلص اخلتامي

 وجود بعض املالحظات اليت ال ميكن االستفادة من املشروع دون أن يقوم املقاول بإصـالحها ويف                 -٣
هذه احلالة تقوم بالطلب من املقاول القيام باإلصالحات الالزمة خالل مدة معينة وتعود مرة أخرى               

 . قيام املقاول بتنفيذ اإلصالحات اليت طلبت منهللتحقق من
ميكن للوزارة عندما ترى ضرورة لفتح جزء من املشروع لالستفادة منه أن تقوم بنـاًء علـى                 
إشعار من املقاول أن ذلك اجلزء جاهز لالستالم االبتدائي، أن تستلم هذا اجلزء استالماً ابتدائياً وتـتم                 
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ـ           إجراءات االستالم االبتدائي هلذا    زء مـن تـاريخ    اجلزء وفق ما ذكر أعاله وتبدأ مدة الضمان هلذا اجل
  .استالمه االبتدائي

يبقى املقاول مسئوالً عن حفظ وصيانة أعمال املشروع خالل مدة الضمان احملددة يف العقـد،               
 .ذلكة بأية تعويضات إضافية لقاء وجيب عليه القيام بكافة أعمال الصيانة الالزمة دون أن حيق له املطالب

  : االستالم النهائي ٢-٨-٣

دائي ألعمال  عند انتهاء فترة الضمان املنصوص عليها يف العقد اليت تبدأ من تاريخ االستالم االبت             
  . جيب على املقاول أن يقدم طلباً إىل الوزارة إلجراء االستالم النهائي منه،ءأو جلزاملشروع، 

هندس أحد أعضائها، وتقوم اللجنة بدراسـة       تقوم الوزارة بتشكيل جلنة استالم ائي يكون امل       
وثائق العقد ونتائج االختيارات والقياسات وضبط وتأكيد اجلودة وحمضر ومالحظات االستالم االبتدائي     
مث حتدد موعداً للشخوص للكشف على األعمال على الواقع وتقوم بعملية الكشـف وتـنظم حمضـراً            

  :حسب إحدى احلاالت التالية

ل دون مالحظات عندما تقتنع أن األعمال قد نفذت طبقاً للمخططات واملواصفات             استالم األعما  -١
  .ومل تظهر فيها عيوب ناجتة عن تقصري املقاول خالل فترة الضمان

 وجود بعض املالحظات ويف هذه احلالة تطلب إىل املقاول القيام باإلصالحات الالزمة خالل مـدة                -٢
 .ستالممعينة تعود بعدها الستكمال إجراءات اال

اللجنـة، املهنـدس،    (تقوم اللجنة بتنظيم حمضر االستالم النهائي وتوقيعه من مجيع األطـراف            
  .وتقوم بتقدميه للجهات األعلى الستكمال اإلجراءات املطلوبة) املقاول أو من ميثله

املدة يبقى املقاول مسئوالً عن كافة العيوب الناجتة عن سوء التنفيذ أو املواد اليت قد تظهر خالل                 
  .املنصوص عليها يف العقد بعد إجراء االستالم النهائي
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