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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 -3
 األستاذ/ أحمد علي -3
 األستاذ/ فادي محمد السيد -1
 األستاذ/ محمد محمد النشرتاوي  -5
 إسماعيل األستاذ/ أحمد رضوان -7
 

*   *   * 
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 مقدمة: 

الثاني في سلسلة إدارة العقود الهندسية وعقود التشييد، فقد تم في الكتاب األول شرح العناصر الرئيسية هذا هو الكتاب 
الالزم أن يلم بها مدير التشييد للتخطيط للعقد، وضرورة إلمامه بالجوانب القانونية لعقود التشييد واإلطار القانوني واألخالقي 

 لمشاركة في عملية التشييد.لممارسة المهنة وكذلك مسئوليات األطراف ا
ويتبع ذلك المرحلة التالية وهي إعداد المستندات التعاقدية، والمقصود بها هي المستندات التي سوف يتم على أساسها 
إنجاز المشاريع والتي تحدد األعمال المطلوب إنجازها ودور كافة األطراف المشاركة في اإلنجاز وأسلوب اإلنجاز الذي 

اإلعداد عملية طرح األعمال للمناقصة ثم تقديم العطاءات ودراستها واختيار أنسب المتقدمين والترسية  سوف يتبع، ويتبع
 عليه. وما يلزم لذلك من إدارة هذه المرحلة من قبل القائمين عليها. 

 ولذا فعن هذا الكتاب ينقسم إلى الفصول التالية:
 ويتناول باختصار الدورة الحياتية لمراحل المشروع وتعريفها باختصار للقائم على هذه المرحلة.  الفصل األول
شرح طرق إنجاز مشاريع التشييد فيستعرض مختلف أساليب اإلنجاز ومسئولية كل طرف  الفصل الثانيبينما يتناول 

ل، وكذلك طرق المحاسبة على األعمال في إنجاز األعمال المطلوبة من تصميم وطرح وتشييد وتشغيل وصيانة وتموي
المطلوب إنجازها وطرق الحساب على أساس مبلغ إجمالي أو المقايسة باستعمال فئات أسعار الوحدات وكذلك عقود 

 الكلفة.
طرق إعداد المستندات التعاقدية وتوصيف المشروع وتحديد شروط الطرح والتعاقد ويتم ذلك  الفصل الثالثويوضح 
وشرح طرق التوصيف المختلفة لألعمال الفنية وكذلك شرح أهم الشروط كشروط  CSIتوصيف األمريكي وفقا  لنظام ال

 االستبدال والتقديمات واألمور التي يجب أن تراعى في إعداد المواصفات الفنية.
ع ا موضوع الكفاالت والتأمين الالزم توافرهم في المشروع لضمان سير العمل وشرح أنو  الفصل الرابعويستعرض 

 الكفاالت والتأمين المطلوب.
ومن العناصر الرئيسية التي يجب أن يلم بها القائمون على العمل اإلطار القانوني والمسئولية القانونية عن إعداد 

ة حيث يتم شرح المسئولية المدنية وأركانها والمسئولية القانوني الفصل الخامسهذه المستندات وهذا ما يتم تناوله في 
 ائمة على العمل.لألطراف الق

إلى كيفية طرح العطاءات ودراستها وأعمال الترسية مع تقديم نماذج عملية لهذه األنشطة  الفصل السادسويتطرق 
 ولمختلف المستندات المطلوب إعدادها.

ارة دكيفية إدارة هذه المرحلة بما في ذلك اختيار القائمين على كل مرحلة وطرق اإل الفصل السابعوفي النهاية يتناول 
 والمتابعة والتحكم في كل مرحلة لضمان الحصول على مستندات عالية الجودة تالفيا  ألي معوقات مستقبلية.

وفي كل فصل من هذه الفصول يتم تقديم حاالت عملية وكذلك قضايا توضح األفكار الرئيسية وتدعمها من الواقع 
 العملي. 

 والله ولي التوفيق ....                                                 
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 :ةمقدم
يتعرض المهندس في خالل عمله بمختلف مراحل المشروع، إلي نوعين رئيسيين من المسئولية وفقا  للقانون المدني، 

العقدية والمسئولية التقصيرية، ويتناول هذا الفصل شرح لطبيعة كل من المسئولية العقدية والمسئولية وهما المسئولية 
 التقصيرية للمهندس.

 المسئولية المدنية وأركانها:
المسئولية المدنية إما أن تكون مسئولية عقدية وإما أن تكون مسئولية تقصيرية فالمسئولية العقدية تفترض وجود عقد 

ب التنفيذ لم يتم تنفيذه من أحد طرفيه سواء كان عدم التنفيذ كليا  أو جزئيا  أما المسئولية التقصيرية فهي صحيح واج
 إخالل الشخص بالتزام قانوني قرره القانون.

ه موتقوم المسئولية العقدية إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي تنفيذا  عينيا  ما لم يثبت ذلك المدين أن عدم قيا
 بتنفيذ االلتزام يرجع لسبب أجنبي ال يد له فيه.

 والمسئولية المدنية بنوعيها تقوم على أركان ثالثة هي:
الخطأ وهو في المسئولية العقدية يتمثل في عدم تنفيذ المدين اللتزامه الناشئ عن العقد ويستوي في ذلك أن  - 1

إهماله أو عن فعله، أما الخطأ في المسئولية التقصيرية فيتمثل يكون عدم قيام المدين بااللتزام ناشئا  عن عمده أو عن 
في إخالل المدين بالتزام قانوني باالنحراف عن السلوك الواجب أو السلوك المألوف للشخص العادي ويقوم ركن الخطأ 

 أيا كان نوع المسئولية على أساسين، هما:
 العقد أو الخروج على السلوك الواجب طبقا  للقانون. األول: مادي ويتمثل في عدم تنفيذ االلتزام الذي نص عليه

 الثاني: معنوي وهو اإلدراك فال مسئولية دون تمييز أو إدراك.
الضرر وهو الركن الثاني في المسئولية بنوعيها حيث يجب أن يصيب الدائن الضرر من جراء عدم تنفيذ  - 3

 حمل عبء إثبات ذلك الضرر، والضرر قد يكون ماديا يصيبتالمدين التزامه حيث ال يفترض الضرر والدائن هو الذي ي
مصلحة مالية للدائن وقد يكون أدبيا يصيب الجسم أو الشرف أو االعتبار وتختلف قيمة التعويض في المسئوليتين حيث 
يقتصر التعويض عن المسئولية العقدية على الضرر المباشر المتوقع فقط إال إذا كان هناك غش أو خطأ جسيم من 

 المدين أما في المسئولية التقصيرية فيتم التعويض عن الضرر سواء كان متوقعا أم غير متوقع.
أن تتوافر عالقة السببية بين الخطأ والضرر حيث ال يكفي وجود خطأ ووقوع الضرر بل يجب أن يكون الخطأ  - 3

ائن بعثباتها والضرر ومن ثم ال يكلف الدهو السبب في ذلك الضرر، وقد افترض القانون توافر عالقة السببية بين الخطأ 
ولكن المدين هو الذي يكلف بنفي هذه العالقة إذا ادعى أن الضرر ليس نتيجة الخطأ الذي حدث منه والمدين ال يستطيع 
نفي عالقة السببية إال إذا اثبت أن الضرر يرجع إما إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي وإما يرجع إلى خطأ الدائن أو إلى 

من التقنين المدني المصري التي نصت على أنه: " إذا استحال على المدين  315ل الغير وقد أكد ذلك نص المادة فع
أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي 

 ال يد له فيه ".
من  387من القانون المدني الكويتي، المادة  393التقنينات المدنية العربية األخري : المادة ويقاابال هاذا النص في 

من القاااانون المااادني  357من القاااانون المااادنى البحرينى، والماااادة  317قاااانون المعاااامالت المااادنياااة اإلمااااراتى، والماااادة 
من القانون  311انون الدني الجزائري، والمادة من الق 117من القانون المدني الساااااااااوري، والمادة  317القطري، والمادة 

 من القانون المدني الليبي. 318من القانون المدني العراقي، والمادة  178المدني اليمني، والمادة 

ولما كانت مسئولية المهندس المصمم تستند إلى عقد المقاولة المبرم بينه وبين رب العمل ومن ثم فهي مسئولية 
أركان المسئولية العقدية بشأنها من خطأ وضرر وعالقة السببية بينهما ومن ثم كان من الواجب  عقدية يجب أن تتوافر
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على المهندس التمييز بين نوعي المسئولية المدنية وما يترتب على المسئولية العقدية من نتائج يتأثر موقفه القانوني بها 
 وهو ما سوف نستعرضه فيما يلي في هذا الفصل. 

*** 
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