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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
فََأمَّا ٱلزََّبُد   ﴿، قال الله تعالى :   الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

ِى فَ َيۡذَهُب ُجَفآء    ۡۡ َ ۡۡ ُُ فى  ٱ ُُ ۡۡ ََ فَ َي ُُ ٱلفَّا ََََمَّا َما ََفَف    ۚ ﴾    

 .[11]الرعد:
" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو  ه :في حديث قال رسول الله و 

 ولد صالح يدعو له". 
 : " خير الناس أنفعهم للناس".  وقال 

 أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل عمل نافعا لكل من اطلع عليه كما نسأله األجر والثواب.
 
 

 توفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب()وما                         
 )ونسأل الله العلي القدير القبول ومن القارئ الدعاء(                      

 
 

 أ.د. مهندس / سامي محمد فريج                                      
 أستاذ الهندسة المدنية                                              
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 تنبيه
 

 لتقديم النصائح القانونية لألطراف المختلفة في العقود، وليس بمرجع قانوني لحسم قانونيا   ا  إن هذا الكتاب ليس مرجع
 النزاع. ونوصي األطراف المتنازعة بأخذ االستشارة القانونية باللجوء إلى أهل الخبرة في المسائل القانونية.

والغرض من هذا الكتاب هو إيضاح الجوانب القانونية للمهندسين ومدراء العقود المتعلقة بعملهم، وإيضاح اإلطار 
 القانوني الواجب االلتزام به أثناء تنفيذ مهامهم في إدارة العقود. 

 
 يتقدم المؤلف بجزيل الشكر لمن ساهم في إعداد وطباعة هذا الكتاب :

 ء الذين قاموا بععداد هذا الكتاب فنيا  وهم :ونخص بالذكر السادة الزمال

 األستاذ/ عبد الحميد محمد سليم -1
 األستاذ/ سيد عمر سالم -0
 األستاذ/ أحمد علي -1
 األستاذ/ فادي محمد السيد -4
 األستاذ/ محمد محمد النشرتاوي  -5
 إسماعيل األستاذ/ أحمد رضوان -9
 

*   *   * 
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 مقدمة:
إلنجازها،  فعنها تحتاج إلي تضافر جهود الكثير من األطراف ولذاتتصف مشاريع التشييد الحديثة بصفة عامة بالتعقيد 

تم لذا فعنه من الضروري حتى ي وهو ما يؤدي إلي تداخل األمور وتشابكها،وهذه األطراف عليها التزامات ولها حقوق، 
 ك كافة األطراف ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. العمل وفقا  لما هو مخطط له يجب أن تدر  إنجاز

وهذا الفهم بين األطراف هو أساس قيام كل منهم بمسئولياته وكذلك تالفي حدوث الخالف والنزاع الذي قد يؤثر سلبا  
م اإلطار هعلى كلفة المشروع وإمكانيات نجاحه ومدته. ولذا فمن الواجب أن يقوم كل من المهندسين ومدراء العقود بف

القانوني الذي يعملون من خالله وفهم االلتزامات الواجبة عليهم والحقوق التي لهم. ومن الشائع أيضا  في قطاع التشييد 
أن األطراف تقوم بعحداث تغييرات في األعمال المطلوبة مما يقتضي في كثير من األحيان تعديل العقد وتحديد االلتزامات 

في معظم األحيان تعديل في قيمة العقد ومدته، ويجب أن يكون ذلك على أسس سليمة الجديدة بوضوح، ويتبع ذلك 
 ومدروسة ومعروفة لدى األطراف وذلك تالفيا  ألي نزاع وحدوث مشاكل تؤثر تأثيرا  سلبيا  على كافة األطراف. 

لدراسة حيث التخطيط وافالمشروع يمر بمراحل عديدة كما سوف يتم إيضاحه بالتفصيل في هذا الكتاب، أوال  مرحلة 
يحدد رب العمل احتياجاته ويحدد الميزانية واإلمكانيات المالية التي يحتاجها المشروع ثم يلجأ بعد ذلك إلي المتخصصين 
وذلك لصياغة هذه االحتياجات في صورة مستندات يمكن أن تكون أساسا  للتعاقد بين مختلف األطراف التي سوف تساهم 

اف تكون في العادة من المقاولين ومقاولي الباطن وموردي المواد والمعدات ومهندس اإلشراف في العمل. وهذه األطر 
وكذلك شركات التأمين والجهات الضامنة إلي جانب الجهات المستفيدة أي  ةومكتب إدارة المشروع والجهات التمويلي

عاقدية على من يقوم بتجهيز المستندات التالجمهور بصفة عامة الذي سوف يقوم باستعمال ما يتم إنجازه. لذا فعنه يجب 
اهية مبشكل واضح، وبناء عليه يحدد لكل طرف  االدراية بدور األطراف المختلفة واحتياجاتها حتى يمكن أن يصيغه

هو جوهر  اوالمقابل الذي يمكن أن يحصل عليه، كما أن توزيع المخاطر بين األطراف وكيفية إداراته التزاماته وحقوقه
مستندات التعاقدية حتى يكون كل طرف على بينة مما هو مقدم عليه وما هو مطلوب منه ويتعهد بااللتزامات إعداد ال

 .التي بعمكانه القيام بها
كون بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها حيث أن هذه القوانين قد تحدد تصورا  معينا  يفتوزيع المخاطر يجب أن 

ندات يقوم بععداد هذه المست منلذا فمن الواجب على  لى األطراف كما سيتم إيضاحه،في توزيع االلتزامات والمخاطر ع
 أن يكون على دراية بذلك حتى ال يعد مستندات تكون متعارضة مع القوانين المعمول بها مما قد يؤدي إلي بطالنها. 

ن نوايا ع بوضوحبها وتعبر  وبعد إعداد المستندات التعاقدية التي يجب أن تكون متوافقة مع القوانين المعمول
األطراف وعن األسلوب الذي سوف يتم إنجاز العمل به وإدارته، تأتي المرحلة التالية وهي استخدام هذه المستندات 
للحصول على عروض من مختلف الجهات التي يمكن أن تقوم بالعمل ثم اختيار أفضل هذه العروض والقيام باإلجراءات 

راعية معداد العقود مع هذه األطراف والتوقيع عليها وهذه المرحلة يجب أن تتم أيضا  وفقا  للقوانين المعمول بها، الالزمة إل
ه استراتيجيات التعاقد المختلفة وتقييم البدائل التي يمكن أن تمكنبين ختيار الامع ضرورة  ،رب العمل في ذلك مصلحة

ه. ويتبع مرحلة التعاقد مرحلة البدء في إنجاز األعمال أي مرحلة التشييد من إنجاز المشروع وفقا  لألهداف المرجوة من
إذا كان محل العقد هو تشييد أعمال وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل نظرا  ألنها المرحلة التي يتم فيها اإلنفاق المالي 

 أن يعلم كل طرف ماله وما عليهبشكل مكثف. ويجب أن تكون التزامات األطراف واضحة وأسلوب اإلدارة كذلك. ويجب 
لتالفي النزاعات التي قد تنشأ أثناء هذه المرحلة وهي أيضا  تتطلب أن يكون مديُر العقود على دراية باألسلوب السليم 
لحل النزاع وأن يكونوا على فهم بالحقوق وااللتزامات لألطراف المعنية حتى ال يكون قرارهم مبنيا على أسس خاطئة مما 

 عنه تفاقم نزاعات ومشاكل تضر بالمشروع أو برب العمل أو بأي أحد من األطراف. قد ينتج 
والذي يجب أن يتم بشكل مرضي لألطراف ولكن هذا ليس  انقضاؤه،وفي نهاية هذه المرحلة يتم إقفال العقد أي 

لتزامات الواردة توافق مع االكثير من األحيان تكون هناك أمور معلقة يجب االنتهاء منها بشكل ي فيبالضرورة هو السائد ف
بين األطراف وموافقا  للقوانين السارية على العقد. ففي هذه المرحلة يجب أن يكون مدير التشييد على دراية بكيفية حل 
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دارة العقد، إهذا الخالف أو النزاعات التي تنشأ عنه. وهذا الدور لمدير التشييد والمهندس في مراحل المشروع المختلفة هو 
ال يغني عن وجود قانونيين متخصصين لتناول أموره القانونية إذا اقتضى األمر، لذا يجب أن يكون لدى  ه هذاودور 

المهندس أو مدير التشييد فهم عام لإلطار القانوني الذي يحكم نشاطه حتى يمكن أن يؤدي ذلك النشاط بشكل فعال، 
اري على أن تكون هذه اإلدارة وفقا  لإلطار القانوني ووفقا  فدوره هنا هو دور إد ،وأي عمل تغلب عليه الصفة القانونية

 لاللتزامات التعاقدية بين األطراف. 
لنزاع الذي قد حل اصالحيات على العمل باعتباره مديرا  للمشروع  المهندس القائمتعطي  الهندسيةالعقود  وكثير من

ينشأ بين األطراف ويجب أن يكون هذا الحل وفقا  للعقود المبرمة بينهم ووفقا  للمبادئ القانونية العامة التي سوف نحاول 
هذا الكتاب ليس مرجعا  قانونيا  للمحامين أو العاملين في قطاع العدالة فهذا خارج  إال أنأن نوضحها في هذا الكتاب. 

وإنما هو في حقيقة األمر شرح لمدراء العقود والمهندسين للمبادئ األساسية الالزمة حتى يقوموا  ،وأهدافه إمكانيات المؤلف
بالمهام المنوطة بهم خالل مراحل المشروع المختلفة، فعذا طرأت أمور شعر المهندس فيها أن مدير التشييد أو المهندس  

المتخصصين. فدور مدير التشييد هو تصميم العقد وتحديد  ليس مؤهال  لها يجب اإلسراع بعرضها على القانونيين
االستراتيجيات وإعداد المستندات التعاقدية وكلما كان له دراية باإلطار القانوني كلما قام بذلك بشكل جيد وفعال. ثم بعد 

اقمها الذي قد يكون له لتف ذلك له أن يفهم العقود وأيضا  يكون له القدرة على حل النزاعات التي تنشأ خالل التنفيذ تالفيا  
نتائج سلبية على سير العمل. لذلك فعنه يجب بعد إعداد هذه العقود أن تراجع مراجعة دقيقة من قبل متخصصين في 
القانون لضمان سالمتها من الناحية القانونية وضمان توافق الشروط والضوابط واإلجراءات مع المبادئ القانونية العامة 

وعيتها وذلك قبل التوقيع عليها وليس بالضرورة في كافة المشاريع أن يكون من مهام مدير العقد والخاصة بالعقود ون
إعداد العقد وكتابته وفقا  الحتياجات رب العمل أو احتياجات من يمثله ألنه في كثير من األحيان يكون هناك عقد نموذجي 

لبنود لة أن يكون مدير التشييد أو المهندس على إلمام بتبعات امعد مسبقا  وهذا العقد يتم االلتزام به لذا يجب في هذه الحا
 ،المكتوبة في مثل هذه العقود وما يتبع ذلك من التزامات قد تنعكس في االحتياجات المادية والموارد الالزمة للوفاء بها

ة القانونية المشروع ومدى مواءمة العقود النموذجية المكتوبة مسبقا  لظروف األطراف وحاجاتهم ومسايرتها للمبادئ
 والصحيحة وقد ينتج عن المنازعات مشاكل تتطلب اللجوء إلي القضاء األمر الذي قد يؤدي إلي وجوب المراجعة القانونية. 

 
ونظرا  لما ينتج من المشاكل في حالة اللجوء إلي التقاضي من سوء في العالقات بين األطراف وإهدار للموارد المالية 

كبير  فقد أصبح من الضروري التركيز بشكل وطول فترة التقاضي وصعوبة تنفيذ األحكام،ألعمال، في إنجاز ا وتأخير
على قدرة مدير التشييد أو المهندس على الفهم الجيد لاللتزامات التعاقدية والتأكد من أن كل األطراف تقوم بواجبها وفقا  

أن  ي تنشأ بشكل سريع وفعال وأيضا  من الناحية القانونيةلما هو متفق عليه وأن يكون له القدرة على حل المنازعات الت
يتضمن العقد نفسه طرقا  لحل النزاع بشكل فعال وغير مكلف وهو ما يطلق عليه بند الفصل في المنازعات وأن تصاغ 

فهما   يهذه العقود بشكل يحد من الغموض ويحد من العناصر السلبية التي ينشأ عنها الخالف والنزاع وهذا أيضا  يقتض
 جيدا  لإلطار القانوني العام الذي تتم العقود في داخله وبشكل عام فعن الهدف من الكتاب هو: 

 إعداد المهندس أو مدير التشييد للقيام بدوره كمصمم للعقد ومعد للمستندات التعاقدية الالزمة. أواًل:
بالتزاماتها  ة العقد بشكل يساعد األطراف على القيامأن يتمكن من القيام بدوره كمدير للتشييد بأن يقوم على إدار  ثانيًا:

 ويكون له القدرة على حل النزاعات التي قد تنشأ بشكل جيد مما يؤثر ايجابيا  على سير العمل.
م يتم حلها لعند إنهاء المشروع يكون له القدرة على حل النزاعات التي تكون قد نشأت في خالل فترة التنفيذ و  ثالثًا:
  : ق مع اإلطار القانوني واإلطار التعاقدي الذي يتم فيه العمل المعني ويحتوي هذا الكتاب عدة فصولبشكل يتواف

يتضمن الفصل األول شرحا  للدورة الحياتية للمشروع والمراحل المختلفة التي يمر بها ويتضمن الفصل الثاني شرحا  
للمخاطر التي يمكن أن تعترض المشاريع وكيفية إدارة هذه المخاطر. وأهمية أن يكون أسلوب التوزيع واإلدارة يتوافق مع 

شرحا  مختصرا  لإلطار القانوني الذي يمارس فيه المهندس عمله وذلك في القوانين المعمول بها ويتضمن الفصل الثالث 
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البالد العربية بصفة عامة ثم يتضمن الفصل الرابع أخالقيات المهنة تبعا للرؤية اإلسالمية والقانونية وكذلك أخالقيات 
ة في العلوم للتقسيمات الساري المهنة من وجهة النظر العالمية والفصل الخامس يتناول شرح مختصر لماهية الحقوق وفقا  

القانونية و يتبع ذلك الفصل السادس االلتزامات الشائعة في مجال التشييد ويتم التركيز على االلتزامات التعاقدية وخاصة 
للشريعة اإلسالمية حيث أنه األكثر شيوعا  في مجال التشييد والذي يهم المهندس أو مدير التشييد  في عقد المقاولة وفقا  

جميع األطراف المشتركة ويتناول الفصل السابع االلتزامات من وجهة نظر القوانين المدنية ويتناول الفصل الثامن شرح و 
التزامات المقاول الرئيسي والمقاول من الباطن وكذلك رب العمل وينتهي الكتاب بالفصل التاسع الذي يتناول كيفية انقضاء 

حيحة من الناحية القانونية والعملية والتي تساعد المهندس وجميع األطراف على عقد المقاولة ونأمل أن نضع الصورة الص
إنجاز األعمال المسندة إليهم بنجاح وبالصورة التي تتوافق مع المبادئ القانونية العامة والخاصة والله نسأله التوفيق وهو 

 خير معين،، 
*   *   * 

 
 



 

11 
 

 مقدمة:
مواد القانون المدني لمجموعة كبيرة من الدول العربية هي مصر والكويت واإلمارات تم في الطبعة الثالثة إضافة مقابل 

العربية المتحدة والبحرين وقطر وسوريا واألردن والعراق واليمن والسودان والجزائر وليبيا لتكون عونا  للمهندس ومدير 
ية، كما تم التي يعمل تحت مظلتها التشريع المشروع في اإللمام بسهولة بما يتوجب عليه الدراية به في قوانين البلدان

تضمين هذه الطبعة مجموعة كبيرة من أحكام محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز اإلماراتية كحاالت عملية علي 
أغلب الموضوعات القانونية التي تهم المهندسين ومدراء المشاريع، هذا باإلضافة إلي مجموعة كبيرة جدأ من األشكال 

ة التي تساعد المهندس ومدراء المشاريع غير المتخصصين بأفرع القانون المختلفة بصفة عامة علي فهم كافة التوضيحي
 الموضوعات  القانونية التي يجب عليهم اإللمام بها بطريقة مبسطة وسريعة.

عديد من حوي الوأخيرا  فقد أرفق بهذه الطبعة من موسوعة إدارة العقود الهندسية وعقود التشييد أسطوانة مدمجة ت
األمثلة والحاالت العملية التي لم يتسع الكتاب لحملها، والتي تهم العاملين بمجال إدارة المشاريع والتي جمعها المؤلف 

عاما  من الخبرة في مجال إدارة المشاريع الهندسية وعقود التشييد، كما تحوى تلك األسطوانة كافة األشكال  42علي مدي 
 لكتاب، كذلك كافة األحكام والحاالت العملية والمواد القانونية التي تم تضمينها بالكتاب. التوضيحية المدرجة با

 
*   *   * 
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 الفصل األول

 إدارة المشاريع الهندسية ودورتها الحياتية
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 محتويات الفصل:
 
 مرحلة الفكرة ودراسة الجدوى والتخطيط المبدئي للمشروع. 1-1

Feasibility Studies and Planning Stage 

 مرحلة إعداد المستندات التعاقدية. 1-2
Production of the Construction Documents Stage 

 مرحلة التوريد. 1-3
Procurement Stage 

 مرحلة التشييد. 1-4
Construction  Stage 

 و التسليم. األعمالمرحلة إنهاء )إنجاز(  1-5

Project Completion and Hand-Over Stage 
 مرحلة التشغيل واالستعمال والصيانة. 1-6

Operation and Maintenance Stage 
 اإلدارة خالل الدورة الحياتية للمشروع. 1-7

Management During the Life Cycle of the Project 
 . في مراحل المشروعاألساسية  عناصرال 1-8

Essential Elements in the Project Stage 
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 ة:مـقـدمـ
 Projectالمشروع )Project Management Institute    (PMI) دارة المشاريعإل األمريكي معهدلقد عرف ال

Managmenet Body of Knowledge Fourth Edition – PA - USA) 
The Project is a temporary mean undertaken to create a unique result.      

ي هوعملية مؤقتة الغرض منها الحصول على نتيجة متميزة أو وحيدة ويتضح من هذا التعريف أن المشروع له أ
 خاصيتين أساسيتين 

األولى: أنه مؤقت أى أن له بداية ونهاية وليس معنى ذلك أنه قصيراألمد أو أن ما ينتج عنه محدد اي أن له بداية 
 و نهاية.

المتميزة، من حيث النتيجه حيث أن كل مشروع له خصائصه ومعالمه التى تختلف الثانية: أنه وحيد وله خصائصه 
 من مشروع الى آخر.

 لقد عّرف المعهد ايضا  معنى ادارة المشاريع

Project Management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities 

to meet project requirements. 

أي هو تطبيق المعلومات والمهارات و األدوات و الطرق ألنشطة المشروع المختلفة حتى يمكن أن يؤدى المشروع 
 الغرض منه ويتم ذلك من خالل خمس عمليات أساسية.

                                                                        Initiating اإلبتداء   -
 Planning التخطيط                                             -

  Executing                          التنفيذ                     -

                        Monitoring & Controlling   المتابعة والتحكم     -
                               Closing the projectإغالق وإنهاء المشروع -

 

إدارة المشروع تنطوي على تحديد المتطلبات وكذلك تناول االحتياجات، االهتمامات والتوقعات المختلفة ألصحاب 
 المصلحة.

 هناك عدة قيود تتحكم في المشروع منها الجودة، الوقت، التكلفة، الموارد والمخاطر.
 ها مجموعة من البرامج التى تمثل اهتمامات الشركة كثير من الجهات التى تقوم على مشاريع ضخمة يكون لدي

(Portfolio) وهذه البرامج تتكون من عدة مشاريع ذات صلة ببعض تخدم هذا البرنامج. توجد إدارة المشروعات داخل
 .   PMIسياق يتضمن إدارة حافظة المؤسسة وإدارة البرامج والمشاريع كما عرفها المعهد األمريكي

                              Portfolio Management المؤسسةإدارة حافظة 
ليس من ، و المؤسسةالحافظة هي مجموعة من البرامج وغيرها من األعمال تجتمع سويا  لتيسير إدارة وتحقيق أهداف 

 الضروري أن تكون البرامج داخل الحافظة مترابطة بشكل مباشر.
                                        Program Management إدارة البرنامج

البرنامج هو مجموعة المشروعات التى لها صلة ببعضها تتم إدارتها منسقة للحصول على مزايا ال تتوافرعند إدارتها 
 بشكل منفرد.

                                          Project Management إدارة المشروع
رامج أو للمؤسسة. مشاريع ضمن ب في كثير من األحيان المشاريع كوسيلة لتحقيق الخطة االستراتيجية وتستخدم

  (1-1. وتتلخص العالقة بينهم كما بالشكل )حافظة، هي وسيلة لتحقيق الغايات واألهداف
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 ( 1-1)شكل 

 العالقة بين حافظة المؤسسة وبرامجها ومشاريعها

 
 Project Management Office (PMO)وقد يقتصر األمرعلى إنشاء مكتب إلدارة المشاريع 

إن مكتب إدارة المشروع هو وحدة تنظيمية تقوم بالتنسيق واإلشراف على إدارة المشروعات اوالبرامج وقد ال يربط 
 التى يديرها المكتب سوى أنها تدار مع بعضها البعض.المشاريع المشروعات 

 ما يلي :دعم مديري المشاريع في فيوتتمثل المهمة الرئيسية لمكتب إدارة المشروع 

 تحديد وتطوير أسلوب إدارة المشروع.  -

 إيجاد قاعدة إشرافية وتوجيهية لمديري المشروعات. -
  تنسيق مركزي إلدارة االتصاالت عبر المشروعات. -
 تنسيق موارد مشتركة لجميع المشروعات التي يديرها المكتب.  -
 مراقبة لجميع الجداول الزمنية وميزانيات مشروعات المكتب. -
 

 
 ويجب التفرقة بين إدارة المشروعات وإدارة العمليات 

بينما  عاييرللممجموعة من المهام وفقا بموارد مخصصة للقيام  عن طريق متكررة منتجاتتنتج فالعمليات تستمر و 
 المشروعات تكون مؤقتة. 

ة يفعالل .هو الشخص المعين من قبل المؤسسة المنفذة لتحقيق أهداف المشروعوقد عرف المعهد دورمديرالمشروع 
 :التالية مهاراتمتلك مدير المشروع الييتطلب أن  إدارة المشاريع
 .المشاريعإدارة عن مدير المشروع   ههذا يشير إلى ما يعرف :المعرفة
 ه.إنجاز  ه ومدير المشروع القيام بما يستطيع هذا يشير إلى  :األداء

ريق مدير المشروع عند تنفيذ المشروع، والقدرة على توجيه ف بها وهذا يشير إلى الكيفية التي يتصرف :الشخصية
 .المشروع مع تحقيق أهداف المشروع

 

Portfolio 

 حافظة املؤسسة

 
 

Programs 

 الربامج

Projects 

 اشايع امل
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كبيرة على إدارة المشاريع وهذه العوامل يمكن ذكرها بعختصار من وال شك أن العوامل البيئية للمشاريع تؤثر بدرجة 
 (.0-1خالل الشكل )

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2-1شكل )

 

(، الى أن الدورة الحياتية في قطاع التشييد تحتاج 1-1الدورة الحياتية الى خمس مراحل كما بالشكل )  PMIوقد قسم 
 الى تفصيل أكثر، وهذا ما سوف يتم عرضه في هذا الفصل.

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مراحل الدورة الحياتية للمشروع 3-1شكل 

 أوال  مرحلة اإلبتداء وهذه يقابلها في قطاع التشييد مرحلة دراسات الجدوى.  -
 ثانيا  مرحلة التخطيط وهذه يقابلها في قطاع التشييد مرحلة التصميم وإعداد المستندات التعاقدية. -

 ثالثا  مرحلة التنفيذ والمراقبة وهذه يقابلها في قطاع التشييد مرحلة التشييد. -

 لة إغالق العقد هي أيضا  في قطاع التشييد مرحلة مستقلة بذاتها. وأخيرا  مرح -

 وسوف يتم إيضاح ذلك في هذا الفصل وفقا  لما هو جاري في قطاع التشييد. 
 ومن خواص الدورة الحياتية ااّلتي:

ا  يئيةا عبامل
 لمشاري 

Enterprise
Environmental

Factors

ا حكبميةا معايير
با صناعية

Government or
Industry

Standards

ا  ياناتقباعد
ا تجارية

Commercial
Databases

با معداتا مرافق

Facilities and
Equipment

إدارةمعلبماتنظع
ا مشاري 

Project
Management
Information

Systems

ا سياس ا مناخ

Political Climate

ا تنظيميةا ث افة

Organizational
Culture

 مرحل 

 التنفيذ

Executing  

Process 

 

 مرحل  التخطيط

Planning 

 Process 

 

مرحل  المتابع  

 والتحكم

Monitoring 

& controlling 

Process 

مرحل  إنهاء 

 المشروع

Closing  

Process 

 

إدار
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 (.4-1المشروع كما بالشكل ) نهاية وتزداد قرب المشروع أقل في بداية . تكون التكلفة ومستوى التوظيف -1

 النهاية. وتزداد قربأقل في البداية  من المشروع تكون نتهاء بنجاح إلا يةاحتمال -0

 .النهاية وتقل قرب المشروعأعلى في بداية  ية المخاطر تكون احتمال -1

 .(5-1شكل )بال كما النهاية وتقل قربالمشروع أعلى في البداية  ناتجتأثير على في القدرة أصحاب المصلحة  -4

 

 
 4-1شكل 

 

هم األشخاص أو المنظمات الذين يعملون في أصحاب المصلحة وذو العالقة بأن PMIولقد عّرف المعهد األمريكي 
وصية . إال أن قطاع التشييد له خصنجاح أو فشل المشروعب  أو إيجابا   سلبا   هم متأثرةالمشروع والتي قد تكون مصالح

 المصلحة.فيما يتعلق بأصحاب 

 

 ة
ما
 ع
 ا
 ب
فة
كل
 ت
 ا
ى
تب
س
م

ا مدة

 ر ا مستبيات ا ت ليدية  تكلفة ا مشرب  ب عما ته ع
دبرة حياة ا مشرب 

 القدرة على التأثير على الكلفة
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  5-1شكل 
 التكاليف المصاحبة للتغيير في الجودة أو الميزانية أو البرنامج

 

 (:5-1ويوضح الشكل )
أهمية تحديد متطلبات المشروع في المراحل االبتدائية أو األولية للعمل وحيث أنه كلما كان هذا التحديد مبكرا  كانت 

وتأثيره على المشروع عاليا  بينما إذا تركت األمور لمراحل متأخرة فعنه في هذه الحالة تكون كلفة أي  كلفتة منخفضة
 تعديل عليه عالية ويكون تأثيرها على البرنامج ذو مردود محدود.

شييد ن من خصائص وطبيعة مشاريع التإتمر مشاريع التشييد بمراحل مختلفة قد تختلف من مشروع إلى آخر حيث 
 معينة تمر بها معظم المشاريع وليس ا  ، والمراحل األساسية للمشروع تعكس أطوار  من نوعه كل مشروع يعد فريدا  أن 

بالضرورة أن بداية مرحلة تمثل نهاية المرحلة السابقة لها ولكن في كثير من األحيان تتداخل هذه المراحل، ولكي يمكن 
داف المرجوة من المشروع فعنه يجب التعرف على العناصر األساسية ة لتحقيق األهاعليإدارة كل مرحلة من المراحل بف

ستة  هذه المراحل هي عدد أن عليه واألنشطة الخاصة بكل مرحلة وعلى المخرجات المتوقعة عند نهايتها ومن المتعارف
 : وهي كما يلي The Life Cycles of Project لحياتية للمشروع"اوأنها تشكل ما يسمى "بالدورة مراحل 
  للمشروع المبدئي  مرحلة الفكرة ودراسة الجدوى والتخطيط -1

Concept, Feasibility Studies and Planning Stage                
 ) إعداد المستندات التعاقدية ( ة والتصميميمرحلة الهندسال -0

 Engineering and Design Stage                                           
 مرحلة التوريد -1

Procurement                                                 
 مرحلة التشييد -4

 Construction Stage                                      
 المشروع.والتشغيل وتسليم نجاز اإلمرحلة  -5

 Project Completion, Commissioning and Hand-Over        

 مرحلة التشغيل والصيانة -9
            Operation or Utilization and Maintenance Stage 

ية التي األطراف الرئيس التزاماتمن حيث خصائصها وطبيعتها وكذلك كل على حدة  وسوف نستعرض هذه المراحل
تقوم بالعمل أثناء كل مرحلة والمخرجات المتوقعة عقب هذه المرحلة. ثم نتطرق للمشاكل التي قد تطرأ في كل مرحلة 

 .كيفية التغلب عليهاعن في اقتراحات  بشكل موجز
 وسوف يتناول هذا الفصل الموضوعات التي توضح للمهندس مختلف
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 الثانيالفصل 
 دراسة المخاطر
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 محتويات الفصل

 
 .تعريف المخاطر 1 -2

Risks Definitions  

 .تحديد المخاطر 2-2
Risks Identification 

 .المخاطر من منظور األطراف الرئيسية في التشييد 2-3

Risks from the Prespective of the main Parties in Construction 
 للمخاطر.التحليل النوعي  2-4

Qualitative Risk Analysis 

 التحليل الكمي للمخاطر.  2-5
Quantitative Risk Analysis 

 .إدارة المخاطر في المشاريع اإلنشائية  2-6

Risk Management in Construction Projects 
  .أساليب إدارة المخاطر 2-7

Risk Management 

 مراقبة وضبط المخاطر.   2-8
Monitor & Control Risk 

 

*   *   * 
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 وتحجيم المخاطر في مشاريع التشييد: دراسة. 2
Studying and Mitigating Risks in Construction Projects:     

كما تم الشرح في الفصل السابق فعن مختلف مراحل المشروع تمر بمخاطر يجب دراستها وتحجيمها لضمان نجاح 
 المشروع وسوف يتناول هذا الفصل كيفية إدارة هذه المخاطر والتعامل معها. 

هذا يرجع إلي حد و  الكلفة المقدرة مبدئيا   نتعاني المشاريع اإلنشائية الكبيرة من مشاكل التأخر وزيادة الكلفة الفعلية ع
كبير إلي طبيعة صناعة التشييد المحفوفة بالمخاطر. فمعظم المشاريع تحدث مرة واحدة وبشكل فريد ال يتكرر، فكل  
مشروع يختلف عن اآلخر وال يوجد مشروعان يتفقان في جميع الخصائص والظروف مما يجعل كل مشروع له ظروفه 

 صل. من المخاطر سوف يتم تناولها في هذا الفإلي عدد المتعلقة به وقد تتعرض كثير من المشاريع  الخاصة وتحدياته

التكلفة  ىتضاف إل احتياطيةهو رصد مبالغ  في صناعة التشييد السائد والمتبع لمواجهة المخاطرإن األسلوب 
إلدارة  اديواقتصيمة وتطوير نظام فعال على أسس سل االحتياطيةلمواجهة هذه المخاطر ولكي يتم تحديد هذه المبالغ 

م هذه المخاطر حتى يتتناول بداية المشروع دراسة المخاطر المتوقعة وتحديد أنسب أساليب  هذه المخاطر يجب في
 مستقبلية تؤثر على نجاح المشروع. تفادي أي عواقب

 التشييد.( مراحل إدارة وتحجيم المخاطر في مشاريع 1-0ويبين الشكل التخطيطي التالي )
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 الفصل الثالث
 

 الثقافة القانونية للمهندسين ومدراء العقود
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 محتويات الفصل
 

 .تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية 3-1
 .أنواع القواعد القانونية 3-2
 .المصادر الرسمية للقانون  3-3
 .نطاق تطبيق القانون  3-4

 
*   *   * 
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 لدراسة العلوم القانونية :مدخل  -3
بداية يجب على دارس القانون أو من يرغب في المعرفة القانونية أن يبدأ بمعرفة األسس التي يجب اإلحاطة بها 
لفهم العلوم القانونية وتكوين الملكة القانونية، من أجل ذلك يجب التعرف على القواعد القانونية وكيفية إصدار القانون 

 ريع ومصادره. ومن ثم مراتب التش
إن موضوعات نظرية القانون خصبة ومتعددة فهي حجر األساس للدراسات القانونية وبدونها ال يستطيع دارس 
القانون أن يحيط بها إال من خالل دراسة وفهم ماهية القواعد القانونية وبيان خصائصها وأنواعها ومصادرها ولهذا فعن 

 دراستنا في نظرية القانون تنقسم إلى الفصول التالية: 
 .تعريف القانون وبيان خصائص القاعدة القانونية

 أقسام القانون.
 مصادر القانون. 

 نطاق تطبيق القانون.
-1-1هذا ويتناول الفصل الجوانب المتعلقة بالثقافة القانونية للمهندسين ومدراء العقود حسب األشكال الموضحة )

 ج(-1-1) ب(،-1-1، ) أ(
 

*   *   * 
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 الفصل الرابع
 أخالقيات ممارسة المهنة
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 محتويات الفصل 
 

 .األخالق اإلسالمية وتأثيرها في عمل المهندس 4-1
 .القواعد القانونية وأخالق المهنة 4-2

  .تعريب أخالقيات المهنة المقترحة من جمعية المهندسين األمريكية 4-3
 

 

*   *   * 

 



 

33 
 

 مقدمة:
هي عبارة عن مجموعة القواعد التي تحض على الخصال الحميدة والمثل  األخالق عموما  مما ال شك فيه أن قواعد 

العليا ومثالها قول الصدق ومساعدة الفقير وإغاثة الملهوف وحب اإلنسان لغيره ما يحب لنفسه ويترتب على مخالفتها 
 تأنيب الضمير ولوم أفراد المجتمع.

واعد التي تحدد الواجبات المهنية حيث تقوم بتحديد السلوك الذي يجب أما قواعد األخالق المهنية فهي مجموعة الق
 على المهني التزامه في ممارسته ألعمال مهنته.

وتبدو أهمية قواعد أخالقيات المهنة في إيجاد التوازن المطلوب في العالقة بين المهني وعمالئه من ناحية كما تبدو 
 واجبة االتباع فيما يعترضه من مشاكل أثناء قيامه بأعمال مهنته.عرشاد المهني إلى الحلول بفي قيام قواعدها 

أما النظام القانوني في أي مجتمع من المجتمعات فيقوم على مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العالقات بين 
 أفراده ومؤسساته والتي تتميز بالعمومية والتجريد وتتمتع بقوة اإللزام.

قهاء إلى أن قواعد القانون قد تغني عن قواعد أخالقيات المهنة في إلزام كل مهني بالمحافظة وقد يذهب البعض من الف
على مصالح عمالئه ومصالح المجتمع أيضا بحيث يؤدي إضرار المهني بهذه المصالح أو تلك إلى تعرضه للمسئولية 

 (.141محجوب على  ص المدنية وربما المسئولية الجنائية كذلك )قواعد أخالقيات المهنة  د. جابر 
لكن ليس هناك ما يمنع من أن تتضافر قواعد أخالقيات المهنة مع قواعد القانون العام في القيام بتنظيم تلك العالقات 
 ومع ذلك يظل لقواعد األخالق المهنية أهميتها من زاوية إحساس المهني بها وإدراكه لها الذي يفوق إدراكه لقواعد القانون.

تبدو قواعد الدين أوسع دائرة من قواعد األخالق ومن قواعد القانون ذلك ألنها تشمل عالقة اإلنسان من ناحية أخرى 
كما في العبادات )الصالة والصيام والزكاة( كما تشمل عالقة اإلنسان بغيره كما في مسائل األحوال الشخصية  بربه أوال  

 عن قواعد األخالق )كقول الصدق والبر بالفقراء(. فضال  )الزواج والطالق( والمعامالت المالية )كالبيع واإليجار( 
وقد تصبح قواعد الدين جزءا  من القانون إذا تناولها المشرع بالتنظيم كما في كثير من مسائل األحوال الشخصية 

القيامة  ميوقعه الله عز وجل يو  ما يكون مؤجال   وتختلف قواعد الدين عن قواعد القانون في أن الجزاء في األولي غالبا  
 بينما الجزاء في الثانية عاجل توقعه الدولة بواسطة المحاكم فيها.

 ونستعرض األخالق اإلسالمية واألخالق المهنية في هذا الفصل:
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 الفصل الخامس
 نظرية الحق
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  محتويات الفصل
 

 .أنواع الحقوق  5-1
 .أركان الحق 5-2
 .أحكام الحق 5-3
 .إثبات الحق 5-4

 
*   *   * 

 



 

37 
 

 مقدمة:
من التزامات  مهالعقود ما لهم من حقوق وما عليإدارات سابقا  أن القانون يبين ألفراد المجتمع بما في ذلك مدراء  ذكرنا

ار شديد سوف نستعرض باختصفعننا  لذلك، عند الحاجةئها ق ووسائل اقتضاقو الح ههذيحدد كيفية حماية  نهعف وكذلك
يحتاجها  في البالد العربية مع التركيز على التطبيقات العملية والتي ابالحقوق وفقا  للقوانين المعمول بهالجوانب المتعلقة 

وفقا  لإلطار  عمله من ممارسة مكنتمدير العقد أثناء قيامه بمهامه والجوانب التي يجب على مدير العقد اإللمام بها حتى ي
 عليه.القانوني الواجب العمل به في المشروع القائم 

 عن الحق و الحقوق يستوجب معرفة عموميات الحق و أنواع الحقوق.  ثالحديو 
. ميهايقرها القانون ويح أدبي أو ماديمعين  شيءشخص على  ةسلط بأنه الحقاستقر الفقهاء على تعريف  ولقد

للفرد  حق وه ما من خالل بيان األفرادفالقانون ينظم روابط ، بين الحق والقانون  ما الوثيقة العالقة ومن هنا فعننا نرى 
ن على تنظيم القانو  وظيفةتقتصر  والآلخر. الحق وكيف ينتقل من شخص  أيبين كيف ينشأنه كما  هو واجب عليه وما

 ق والواجباتهذه الحقو  يفرض احترام أيضا  ولكنه  ،الواجباتتبيان الحقوق و  في تقريرالمجتمع  في األشخاصعالقات 
احب ص والمقصود بالجزاء القانوني أن يرفع قانونيجزاء  أيبها  اإلخالليترتب على  ال أخالقيةكانت مجرد واجبات ل إالو 

 ب(-1-5أ(  و )-1-5عند االعتداء عليه، وتوضح األشكال التخطيطية) حقه القتضاءكينه من الدفاع ملتدعوى الحق 
 د( الفكرة التي نريد توضيحها.-1-5و) ج(-1-5و)
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 الفصل السادس
 عقد المقاولة في الشريعة اإلسالمية
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  محتويات الفصل
 

 .دليل المقاولة وحكمة مشروعيتها 1 -6
 .عقد االستصناع 6-2
 .األجير المشترك 6-3
 .نموذج عقد استصناع 6-4
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 عقد المقاولة في الشريعة اإلسالمية:  -6
لكن لهذا المصطلح، ألنه من المصطلحات المستحدثة، و  مباشرا   شرعيا   الباحث في المدونات الفقهية تعريفا  ال يجد "

 ستصناعال، من خالل تطابق صوره مع بعض العقود المشروعة في الفقه اإلسالمي كاإلجارة واهذا العقد عرف معنى وعمال  
نبيلة رسالن : عقد . ( ، ود8م .)ص1681. القاهرة  0جارية. طعنبر، محمد عبد الرحيم عقد المقاوالت والتوكيالت الت)

قاولة الم – اإليجار –البيع  –جعفر: الوجيز في العقود المدنية  الفضليد.  و (.14المقاولة. كلية الحقوق جامعة طنطا )
ولة في الفقه عقد المقا -حسن  شفيق (" . )قرارية، زياد(199)ص م.1661 .عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 0ط

 (.0224 -اإلسالمي وما يقابله في القانون المدني 
وقد ورد ذكر عقد المقاولة بعجمال دون تفصيل عند المتأخرين من الفقهاء والمعاصرين منهم ليؤكدوا أن الفقه "

 أرساها، فقداإلسالمي يستوعب كل ما هو جديد في المعامالت المالية، ما دام ضمن الضوابط والقواعد العامة التي 
( بأن االستصناع "عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا، فالعامل 104نصت مجلة األحكام العدلية في المادة )

 (". )قرارية، زياد(1/66حيدر، علي : درر الحكام شرح مجلة األحكام )) صانع، والمشتري مسصتنع، والشيء مصنوع"

 (.0224 -اإلسالمي وما يقابله في القانون المدني عقد المقاولة في الفقه  -حسن  شفيق
الصديق محمد أمين تكييفا لعقد المقاولة، وقرر أن المقاول إذا تعهد بصنع شيء وكانت المادة من  "وذكر الدكتور

. صناعمن قبيل االست معا فالعقدصاحب العمل، فيعد العقد حينئٍذ من قبيل اإلجارة، وإذا تعهد بتقديم العمل والمادة 
( 1662. بيروت  : دار الجيل. ) 0اإلسالمي. ط الفقه يالعقود فالضرير، الصديق محمد األمين : الغرر وأثره في )

 (.0224 -عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي وما يقابله في القانون المدني  -حسن  شفيق (". )قرارية، زياد(456)ص
، ونص عة عشرةالراباإلسالمي عند بحثه لعقد المقاولة في دورته  الفقهوورد تعريف لعقد المقاولة في قرارات مجمع "

لطرف مقابل بدل يتعهد به ا أو يؤدي عمال   على أن عقد المقاولة  "عقد يتعهد أحد طرفية بمقتضاه بأن يصنع شيئا  
 ية، زياد(". )قرار (182. )ص0221. دمشق دار القلم.  0المصري، رفيق يونس : الجامع في أصول الربا . ط" )اآلخر

 (.0224 -عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي وما يقابله في القانون المدني  -حسن  شفيق
الدكتور رفيق المصري، حيث قال : وعقد المقاولة اتفاق يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن  هوبنفس المعنى عرف"

 -حسن  شفيق )قرارية، زياد ."به هذا المتعاقد لألخر، بمقابل مالي يتعهد ، أو أن يؤدي عمال  يصنع للمتعاقد اآلخر شيئا  
 (.0224 -عقد المقاولة في الفقه اإلسالمي وما يقابله في القانون المدني 

جوهر  هيإذن  فاإلرادة ،معين قانونيإرادتين أو أكثر على إحداث أثر  اتفاق بأنهللفقه اإلسالمي  عرف العقد طبقا  يو 
بب يجب أن يتجه لتحقيق غاية مشروعة وهذا هو س التراضيالمتعاقدين حتى يقوم العقد وهذا  يالعقد فال بد من تراض

 العقد. 

ما بأمر من األمور فمعني هذا أن العقد يتوقف وجوده بصفة كاملة على  إنسانيجاب وقبول أو التزام إ هون العقد إ
هم يختلفون لعقد باتفاق الفقهاء لكنالثالثة لمقومات ال هي ، والمحل " المعقود عليه " فهذهينعاقدمتوال ،اإليجاب والقبول

للعقد ألنه ال يوجد وال  يعتبرونها أركانا   … فالجمهور من غير األحناف .للعقد أم شروطا   باعتبار هذه األمور كلها أركانا  
إليجاب ن للعقد ألن ارك ما: فيرون أن ركن العقد هو صيغته ) اإليجاب والقبول فقط ( وهحنافأما األ يتحقق إال بها.

 على الرضا الذي يتعلق به الحكم وما كان في معناهما . يدالنوالقبول 

يوضح و ال يعد شيئا منها من أركانه .و العقد ألنها خارجة عنه  انعقادمن شروط  يوالمعقود عليه فعندهم ه العاقدانأما 
 ( محتويات هذا الفصل.1-9الشكل التخطيطي )
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 :عقد المقاولة في القوانين المدنية -7
 CONSTRUCTION CONTRACTS                                            

 مصادر االلتزام التعاقدي وأساسه القانوني : 
إذا كان لاللتزام عدة مصادر فعن العقد هو المصدر األساسي لنشأة االلتزام بل الحقوق المالية بصفة عامة واستعمال 

 .[1ائدة:]الم   ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿لفظ العقد يستند إلى قوله تعالى: 
) ارتباط اإليجاب بالقبول على إحداث أثر يرتبه القانون (، عرف العديد من التشريعات العربية العقد علي أنه وت

 ضح أن العقد يجب أن يتوافر له ثالثة أركان أساسيه:تمقتضى هذا التعريف يبو 

 .التراضي -1
 .المحل -0
 .السبب -1

األركان يرتب جزاء البطالن للعقد؛ والرضاء في العقد كركن أساسي للعقد يستوجب توافر أمرين  هوتخلف أحد هذ
 أساسيين :

 األول: هو ارتباط اإليجاب بالقبول وهو ما يكون اإلرادة المشتركة.
 الثاني: اتجاه اإلرادة المشتركة إلحداث أثر قانوني.

رادتين أو أكثر توافق إ -عريف العقد طبقا  للفقه اإلسالمي وهو:وارتباط اإليجاب بالقبول كأساس للعقد مستمد من ت
على إحداث أثر معين فاإلرادة إذن هي توجيه العقد. فالبد من تراضي المتعاقدين حتى يقوم العقد وهذا التراضي يجب 

 (. 40 ص - للقانون المدني الكويتيأن يتجه إلى تحقيق غاية مشروعه وهذا هو سبب العقد ) المذكرة اإليضاحية 

 ( محتويات هذا الفصل.1-1ويوضح الشكل التخطيطي )
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 الفصل الثامن

 آثار العقد
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 محتويات الفصل:
 

 
 .التزامات المقاول 1 -8
 .التزامات رب العمل وفقًا للقانون المدني 8-2
 .المقاول من الباطن 8-3
 .تأثير القوة القاهرة علي التزامات األطراف 8-4
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 :ةمقدم
المقاولة هي عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئا  أو يؤدي عمال  لقاء بدل يتعهد به الطرف اآلخر، ويدل 
هذا التعريف على أن المقاولة عقد مفاوضة رضائي يلتزم فيه المقاول بصناعه شيء أو أداء عمل كعقامة بناء واإلشراف 

الطرف اآلخر بتقديم بدل نقدي متفق عليه، إما شهريا ، وإما بنسبة معينة من النفقات الفعلية.والعمل  عليه، في مقابل التزام
 الذي يؤديه المقاول يختلف من مقاولة إلى أخرى اختالفا بينا  و يتنوع تنوعا  كبيرا  بناء على طبيعة و حجم العمل .

 نظر إلى تعدد أشكال وصور هذا العقد وتنوع األعمال التي يردالعقود انتشارا ، وبال من أكثرعقد المقاولة  ولقد أصبح
 عليها فقد اقتضت الحاجة إلى مواجهة أوضاعه ومنازعاته و حاالت إنشائه المتطورة والمعقدة.

الذي نتناول فيه التزامات كل من رب العمل، المقاول الرئيسي  الفصلوانطالقا من هذه األهمية، رأينا أن نضع هذا 
ل طرف والمساعدة علي أن يعرف كلعله يسهم في التقليل والحد من هذه المنازعات،  والمقاول من الباطن جملة وتفصيال  

 .التزاماته ويحصل علي حقوقه من الطرف اآلخر
 

*   *   * 
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 الفصل التاسع

 انقضاء عقد المقاولة أو انتهاؤه
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 محتويات الفصل
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 .المقاولةاالنتهاء المعتاد بتنفيذ عقد  9-5
 .زوال عقد المقاولة قبل التنفيذ 9-6
 .زوال عقد المقاولة بالفسخ والتقايل 9-7
 .تحلل رب العمل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة 9-8
 .انقضاء عقد المقاولة بموت المقاول 9-9
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 انقضاء عقد المقاولة أو انتهاؤه: -9
Termination of the Contractual Agreement 

المصير الطبيعي للعقد هو تنفيذه، ومن ثم انقضاؤه وزواله بتحقيق الغرض المبتغى منه، والمقصود بذلك انقضاء 
عليها من مراكز  لهذه االلتزامات وما ترتب ا  االلتزامات التي رتبها العقد، أما العقد ذاته، وباعتباره واقعة قانونية، فيظل سند

 قانونية جديدة، غير أن العقد يمكن أن يزول قبل تنفيذه، أي قبل تحقيق الغرض المقصود منه، عندئذ نواجه انحالال  
 لزواله.  ا  ستثنائيإ للعقد، فانحالل العقد نعني به زواله قبل تحقيق الغرض منه، لذلك يمثل انحالل العقد طريقا  

سباب التي تؤدي إلى انحالل العقد متعددة ومتنوعة، بعض منها يرجع إلى عيب يشوب أحد أركان العقد أو واأل
، والبعض اآلخر يرجع إلى عيب يلحق بركن مطلقا   شروطه الجوهرية، فيهدمه، األمر الذي يؤدي إلى بطالنه بطالنا  

لى عدم تنفيذ ، وقد يرجع انحالل العقد إنسبيا   بطالنا   اطال  عيبه دون أن يهدمه، فيجعل العقد قابال لإلبطال، أو بيالرضا ف
 لما إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى خطأ أحد المتعاقدين اللتزامه، األمر الذي يؤدي إلى فسخ العقد أو انفساخه، وفقا  

 ( التالي محتويات هذا الفصل.1-6ويوضح الشكل التخطيطي)، المتعاقد أو إلى سبب أجنبي عنه
 

   **   * 
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 خاتمة:
استعرضنا في هذا الفصل انقضاء العقد المقاولة سواء كان ذلك بسبب بطالن العقد العقد أو فسخ العقد أو انفساخ 
العقد أو نقض العقد والرجوع فيه، أو بسبب االنتهاء المعتاد بتنفيذ عقد المقاولة أو زوال عقد المقاولة بالفسخ والتقايل أو 

رب العمل من عقد المقاولة بعرادته المنفردة أو انقضاء عقد المقاولة بموت المقاول عارضين لشرح العقد القابل تحلل 
 البطالن بطالنا  مطلقا  أم بطالنا  نسبيا .سواء كان ذلك  لإلبطال والعقد الباطل
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