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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.
 
 

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

 
 

 أ.د. مهندس / سامي محمد فريج                                      
 ستاذ الهندسة المدنية أ                                             
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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.

طار لقة بعملهم، وإيضاح اإلوالغرض من هذا الكتاب هو إيضاح الجوانب القانونية للمهندسين ومدراء العقود المتع
 القانوني الواجب االلتزام به أثناء تنفيذ مهامهم في إدارة العقود. 

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

 ونخص بالذكر السادة الزمالء الذين قاموا بإعداد هذا الكتاب فنيا  وهم :

 األستاذ/ عبد الحميد محمد سليم -1
 األستاذ/ سيد عمر سالم -3
 األستاذ/ أحمد علي -2
 األستاذ/ فادي محمد السيد -1
 األستاذ/ محمد محمد النشرتاوي  -5
 إسماعيل األستاذ/ أحمد رضوان -7
 

*   *   * 
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 مقدمة  

جانب كبير من األهمية في الدورة الحياتية إلدارة العقود، والتي تبدأ بعد توقيع العقد،  ىيتناول هذا الكتاب مرحلة عل
وبدء المقاول في األعمال التنفيذية، وتنتهي بإغالق العقد وتسلم رب العمل لألعمال محل العقد، وهي مرحلة اإلدارة 

 التنفيذية والموقعية للمشروع. 
ور األطراف في مرحلة التشييد والتي يجب ادارة الوقت والكلفة ونظام إدارة ويتناول الفصل األول من هذا الكتاب د

المعلومات، وكذلك أي خدمات إضافية قد يحتاج إليها رب العمل بما في ذلك مسؤوليات وحدود وصالحيات الممثل 
 المقيم في المشروع.

مهمة الجتماعات األولية لمناقشة األمور الويناقش الفصل الثاني األنشطة الالزمة في بداية مرحلة التشييد، من عقد ا
ووضع شبكة االتصاالت بين األطراف، وتحديد أماكن المكاتب والمعدات، وإعداد نظام ملفات المشروع، ومناقشة كافة 

 األمور التي يطرحها األطراف للوصول إلى صورة أوضح للمسؤوليات المتعلقة بكل منهم، وكيفية القيام بها.
لثالث عملية توثيق المشروع، فمن المهام المطلوبة من القائمين على المشروع، توثيق كافة األوجه، ويتناول الفصل ا

وخاصة فيما يتعلق بتقديم األعمال والبرنامج الزمني، وتوثيق كافة االتصاالت بين األطراف، وتسجيل المحاضر وأعمال 
 وإعداد الملفات التي توثق اإلنجاز بشكل شامل. المراقبة والتشييد، وكذلك أية إيضاحات أو استفسارات للمقاول،

ويتناول الفصل الرابع من هذا الكتاب األوامر التغييرية الصادرة من رب العمل، ذلك أن العقد يعطي لرب العمل 
الحق في تغيير مجال العمل ليتالءم مع احتياجاته التي قد تتغير مع الوقت، إال أنه من الواجب على رب العمل أن 

 المقاول بإنصاف، ويعوضه عن كلفة هذه التغييرات. يعامل
بينما يتناول الفصل الخامس اإلجراءات المتبعة في إدارة التغييرات لضمان حسن سير العمل والحفاظ على حقوق 

 األطراف وكيفية منع هذه التغييرات من عرقلة تقدم األعمال.
عقد وتسوية الخالفات، وهو ما يناط عادة بالمهندس، ولكي وفي عقود المقاوالت دائما  ما يكون هناك حاجة لتفسير ال

يقوم المهندس االستشاري بهذا الدور يجب عليه اإللمام باألصول األساسية لتفسير العقد والمعايير التي تمكنه من القيام 
 بهذا الدور، وهو ما يتناوله الفصل السادس من هذا الكتاب.

ي وطرق تالفيها وإدارتها، فأثناء تنفيذ المشروع يحدث كثير من الوقائع الت ويتناول الفصل السابع أسباب المطالبات
قد تدفع أحد األطراف لإلعتقاد أن له مستحقات أكثر مما هو مذكور في العقد ويطالب بذلك، وقد ينشأ ذلك ألسباب 

ثار السلبية لمثل تالفيا  لآلكثيرة، ويتناول هذا الفصل كيفية تالفي هذه المطالبات، وكذلك محاولة تسويتها بشكل ودى 
 هذه المطالبات على جودة وكلفة ومدة المشروع.

ويتناول الفصل الثامن الجوانب التعاقدية لدور المهندس االستشاري في مرحلة تنفيذ عقود التشييد، ذلك أن المهندس 
لعقدية أو سواء  المسؤولية ا أثناء إدارته للمشروع يتعرض للكثير من الجوانب التعاقدية، وهو ما يعرضه للمسؤولية،

التقصيرية، ويتناول هذا الفصل بالتفصيل هذه المسؤوليات، واالحتياطات الواجب أن يتخذها المهندس حتى ال يتعرض 
 أو خلق مشاكل لألطراف المتعاقدة. للمساءلة،

تحكم في قعية هي عملية الويتناول الفصل التاسع عملية التحكم في المشروع، ذلك أن الدعامة األساسية لإلدارة المو 
مرحلة اإلنجاز، وذلك بتطبيق نظام محكم لمتابعة البرنامج الزمني والتحكم في الكلفة، وإدارة المعلومات، وتحديد مسؤوليات 

 كافة األطراف، وضمان مشاركتها في هذا البرنامج الفعال، ويقدم الفصل التاسع النماذج الالزمة لتحقيق هذه الغاية.
الكتاب بالفصل العاشر والذي يشرح بالتفصيل كيفية التأكد من إنجاز العمل وتسليم المشروع، وشرح اإلجراءات وينتهي 

 والجوانب المختلفة للتسليم اإلبتدائي والنهائي للمشروع.
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 :مقدمة
اإلمارات العربية هي مصر والكويت و تم في الطبعة الثالثة إضافة مقابل مواد القانون المدني لمجموعة كبيرة من الدول 

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

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

افة متخصصين بأفرع القانون المختلفة بصفة عامة علي فهم كالتوضيحية التي تساعد المهندس ومدراء المشاريع غير ال
 الموضوعات  القانونية التي يجب عليهم اإللمام بها بطريقة مبسطة وسريعة.

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

عاما  من الخبرة في مجال إدارة المشاريع الهندسية وعقود التشييد، كما تحوى تلك األسطوانة كافة األشكال  10علي مدي 
 المواد القانونية التي تم تضمينها بالكتاب.التوضيحية المدرجة بالكتاب، كذلك كافة األحكام والحاالت العملية و 
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 مقدمة:
الذي سوف تتم به اإلدارة الموقعية وتحديد اختصاصات كافة األطراف التي مسؤولية رب العمل هي تحديد األسلوب 

ذا إلى ممثل له أو نائب عنه إلعداد ه سوف تساهم في إنجاز العمل وذلك وفقا  لنصوص العقد الذي يعده أو يعهد به
ح مهام ابق ذكرها فتصبالعقد. فقد يختار رب العمل أن يعهد بمهمة إدارة العقد للمهندس المصمم إلى جانب مهامه الس

اإلدارة والنواحي الفنية في يد المهندس المصمم أو أى مهندس آخر قد يرى رب العمل االستعانة به وقد تم التعرض 
 بالتفصيل ألساس اختيار رب العمل هذا األسلوب إلدارة المشروع في الكتاب الثاني. 

لة ذا فقد يختار رب العمل مدير تشييد إلدارة هذه المرحإال أن إختيار هذه االستراتيجية ليس حتميا في كل مشروع ل
بينما يعهد للمهندس المصمم بمسؤولية التأكد من أن األعمال المنجزة تتم وفقا  لمتطلبات التصميم وهي االستراتيجية التي 

 تتناولها في هذا الفصل 
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 مقدمة:

إن مرحلة ما قبل البدء في التنفيذ من المراحل المهمة في حياة المشروع حيث إنه يجب في هذه المرحلة تحضير 
قائمة باألنشطة المزمع تنفيذها والتي سوف يتم شرحها بالتفصيل في هذا الفصل، كما أنه يجب عقد عدد من االجتماعات 

في هذا الفصل، وفي هذه المرحلة يجب التأكد من وجود شبكة  لمناقشة األنشطة المراد تنفيذها وسوف نقوم بشرح ذلك
اتصاالت بين جميع األطراف والتأكد من علم كافة األطراف بها، كذلك فمن الواجب إعداد نظام دقيق لملفات المشروع، 

يد أماكن دكما يجب عقد اجتماع قبل البدء بتنفيذ المشروع، ويجب التأكد من إقامة مكتبة للموقع، باإلضافة إلى تح
 المعدات والمكاتب، كما يجب إعداد قائمة بالمطلوب مناقشته من األعمال التمهيدية قبل بدء المشروع.  
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 مقدمة:
المشروع، توثيق كافة األوجه، وخاصة تلك الخاصة بتقدم األعمال  ىمن أهم المهام المطلوبة من القائمين عل

والبرنامج الزمني، وتوثيق كافة االتصاالت بين األطراف، وتسجيل المحاضر وأعمال المراقبة والتشييد، وكذلك أي 
 لمستندات.لمخالفة لإيضاحات أو استفسارات للمقاول، وإعداد الملفات التي توثق كافة أوجه اإلنجاز بما في ذلك األعمال ا

 ( Project Documentation)                         توثيق المشروع: -4
جالت وعليهم االحتفاظ بالس من المهم أن يعمل موظفو رب العمل وفق نظام معين يجب فيه التركيز على الوقائع،

االمور وذلك بكل إحاطه ب يذ األعمال،التي توثق وتوضح مدى تقدم العمل، وتسجيل أي مشاكل مهمة قد تظهر أثناء تنف
 فاالحتفاظ بمثل هذه السجالت له أهمية قصوى للمساعدة في تالفي أو التقليل من النزاعات أو المطالبات. ودقة وشمولية،

فإن االحتفاظ الجيد بهذه السجالت يعتبر وسيلة وقائية لتجنب حدوث أي مطالبات بدون وجه  فبالنسبة لرب العمل،
 من جانب المقاول الرئيسي أو من مقاولي الباطن. سواء   حق،

كما أن هذه السجالت تعتبر بمثابة دليل يدعم طلبات رب العمل ضد المقاول وذلك في حال حدوث قصور من 
 سواء كان ذلك ناتجا  عن تأخير العمل أو عدم التزامه بشروط ومواصفات تلك األعمال المتفق عليها بالعقد. جانبه،
فمن الواجب عليهم اتباع وتطبيق نظام توثيق ُيعَنى بجميع  ص المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن،أما فيما يخ 

كما أنه من الواجب عليهم إجراء المتابعة الجيدة  كحدوث زيادة في أسعار الخامات وارتفاع أجور العمال، تفاصيل العمل،
 للعمل ومالحظة أي مشاكل أو ظروف قد تطرأ عليه وتعيق تقدمه.
واإلجراءات الوقائية التي يمكن أن يتم اتباعها عند  وسوف نستعرض السجالت المهمة التي يجب االحتفاظ بها،

ما  ومنها ومنها ما يهم المقاول، ومن هذه السجالت ما يهم رب العمل، الحاجة، وذلك لتالفي المشاكل المتعلقة بها،
 يتعلـق بهما معا .
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 الفصل الرابــع

 ب العملالتغيريية الصادرة من راألوامر 
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 محتويات الفصل:
 األوامر التغييرية الصادرة من رب العمل. 3-8
 في قيمة األوامر التغييرية. -العوامل المؤثرة  3-7
 العوامل المؤثرة على تكلفـة التغييــرات )األعمال( أثناء التنفيذ. 3-4
 تصنيف التغييرات. 3-3
 تغييرات مصدرها رب العمل.  3-3-8
 تغييرات مصدرها المقاول واقتراح البدائل. 3-3-7
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 مقدمـة:
تعتبر مستندات العقد هي المرجع لكافة األطراف المتعاقدة حيث إنها تحدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف 

وبالتالي يفترض فيها أن تكون كاملة وشاملة على التعاقد ) رب العمل ـ مدير المشروع ـ مهندس المشروع ـ المقاول ( 
جميع التفاصيل التي تجعل المشروع قابال  للتنفيذ بدون أية إضافات أو حذف أو تعديالت على األعمال المنصوص 
عليها بتلك المستندات، إال أنه من النادر أن يمر مشروع دون حدوث تغييرات في األعمال سواء كانت هذه التغييرات 

أو كبيرة وذلك ألنه من المتوقع أن تستجد بعض األسباب التي تدعو إلى تنفيذ أعمال جديدة لم تذكر ضمن  صغيرة
مستندات التعاقد أو تعديل األعمال األصلية المنصوص عليها بالعقد بالزيادة أو النقصان، مما قد ينتج عنه اختالف في 

سباب الزمة لتنفيذ العقد أو كالهما معا  بالزيادة أو النقصان ومن هذه األالتكلفة الكلية للعقد أو التغيير في المدة الزمنية ال
تغيير اللوائح والقوانين أو احتياجات رب العمل أو التطورات التي قد تطرأ على المواد وأساليب اإلنشاء أو ظروف أخرى 

عاون في ن على جميع األطراف التلم يمكن توقعها عند توقيع العقد، وعند وجود ضرورة لتنفيذ تلك األعمال فإنه يتعي
إدارة وتنفيذ التغييرات المطلوبة في وقت يتناسب مع برامج العمل للحد من تأثير تلك التغييرات على المشروع وتالفي أي 

  أعطال أو إرباك لألعمال الجاريـة.
حتج روط العقد دون أن يوهو ما يتضح بصورة تامة في العقود المبرمة مع اإلدارة، فللجهة اإلدارية أن تعدل في ش

الطرف اآلخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وذلك بشرط أال يصل التعديل إلى حد فسخ العقد كلية وأن يكون للطرف 
هذا الضرر الموجب للتعويض يتعين إثباته في كل  -اآلخرالحق في التعويض إذا أصابه من جراء هذا التعديل ضرر

 اضه وعلى أساسه يقدر التعويض.حالة على حده وال يجوز افتر 
من القانون المدني المصري من أن " العقد شريعة  111وإن كان صحيحا  أن القاعدة التي نصت عليها المادة 

المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون " هي أصل من أصول القانون 
دنية والعقود اإلدارية على حد سواء إال أن العقود اإلدارية تتميز عن العقود اإلدارية بطابع خاص، تنطبق في العقود الم

مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة األفراد الخاصة، فبينما 
بها في العقود اإلدارية غير متكافئة إذ يجب أن يعلو  تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متوازية متساوية، إذا

الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد اإلداري، ويترتب 
دين " وذلك قعليها أن لجهة اإلدارة أن تعدل في شروط العقد دون أن يتحدى الطرف اآلخربقاعدة " أن العقد شريعة المتعا

بشرط أال يصل التعديل إلي حد فسخ العقد كلية، وأن يكون للطرف اآلخرالحق في التعويض إذا أصابه من جراء هذا 
( مراجعة العقود االدارية في الكتاب  11(  17/5/1992جلسة )  7/1/1992في  510التعديل ضرر. ) فتوى رقم 

 االول من هذه المجموعة. 
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 الفصل اخلامس

 إدارة التغيريات يف العقد
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 محتويات الفصل:
 إجراءات أوامر التغيير. 7-8
 اإلجراءات المتبعة من قبل المقاولين عند استالمهم أمر التغيير. 7-8-8
 الخطوات األساسية المتبعة من المقاول لتنفيذ األمر التغييري. 7-8-7
 استراتيجيات التقليل من التغييرات. 7-8-4
 األمر التغييري بصورة فعالة.إدارة  7-8-3
 اإلشراف على متابعة العملية. 7-8-7
 األمر التغييري. Scopeوضوح التعليمات الخاصة بمجال أو هدف  7-8-9
 اختيار الوقت المناسب لألمر التغييري. 7-8-2
 الرد السريع من قبل المقاول على طلب األمر التغييري. 7-8-1
 اول ضمن المدة المحددة.مراجعة رب العمل لعرض المق 7-8-6
 إصدار أمر التفويض بمباشرة العمل في الوقت المناسب. 7-8-81
 تنفيذ وإنجاز التغيير في الوقت المناسب. 7-8-88
 تحرير الدفعة الخاصة بالمقاول نظير األعمال التغييرية المطلوبة. 7-8-87

 تحضير األمر التغييري. 7-7
 تقييم األمر التغييري. 7-4
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 :مقدمة
يعطي العقد لرب العمل الحق في تغيير مجال العمل ليتالءم مع احتياجاته التي قد تتغير مع الوقت، إال أنه من 
الواجب على رب العمل أن يعامل المقاول بإنصاف، ويعوضه عن كلفة هذه التغييرات، ويتناول هذا الفصل كيفية إدارة 

 هذه التغييرات من كافة األوجه.
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 الفصل السادس

 ية اخلالفات دور املهندس يف تفسيــر العقد وتسو
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 محتويات الفصل:
 دور المهندس في إدارة العقد وتسوية الخالفات. 9-8
 األصول األساسية لتفسير العقد وفقًا للقانون المدني. 9-7
 المعيار األساسي. 9-7-8
 مواد القانون المدني التي تتناول موضوع تفسير العقد. 9-7-7
قواعد التفسير المستمدة من القضاء االنجلوسكسوني في تفسير  9-7-4

 العقود الهندسية.
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 مقدمة:
في عقود المقاوالت دائما  ما يكون هناك حاجة لتفسير العقد وتسوية الخالفات، وهو ما يناط عادة بالمهندس، ولكي 

 ور.لتفسير العقد والمعايير التي تمكنه القيام بهذا الديقوم المهندس بهذا الدور يجب عليه اإللمام باألصول األساسية 
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 الفصل السابع

 رتها أسباب املطالبات وطرق تالفيها وإدا
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 محتويات الفصل:
2-8 
2-8-8 
2-8-7 
2-8-4 

 إيقاف أو تأجيل أو تعليق األعمال بناًء على طلب رب العمل.
 إيقاف العمل.

 قرارات المهندس الالحقة على اإليقاف.
 اإليقاف الذي يستمر لمدة طويلة.

 إيقاف األعمال بسبب وقائع تحدث أثناء التشييد. 2-7
 الخلل أو العيوب بالمواصفات. 2-4
 التغيير في طريقة التنفيذ. 2-3
 التغيير في تسلسل األعمال. 2-7
ًٍ للقانون وألعراف الصنعة والمهنـة. 2-9  ٍ  عدم تفسير العقد وفقًا
 والمبالغة في الفحص.التصنيف  2-2
 التصنيف برفض األعمال المطابقة للعقد. 2-1
 عدم اعتماد المواد البديلة المطابقة للمواصفات. 2-6
مسؤولية رب العمل عن المواد التي يوفرها وكذلك عن مقاولي الباطن  2-81

 المرشحين من قبله. 
 التعجيل باألعمال. 2-88
 إخفاء المعلومات. 2-87
 طلبات مستحيل تنفيذها. 2-84
 إلغاء العقد من قبل المالك ألسباب راجعة إلى المالك نفسه. 2-83
 فسخ العقد نتيجة إخالل المقاول بالتزاماته التعاقدية. 2-87
 إدارة وتالفي المطالبات. 2-89
 قوائم الحماية ألصحاب العمل ضد المطالبــات. 2-89-8
 بالتزامات األطراف وفقًا للعقـد. اإللمام والدرايــة التامة 2-89-7
 عدم التنازل عن المطالبات وفقًا للعقـد. 2-89-4
 متابعة تقــدم األعمــال. 2-89-3
 المراجعة المستمرة ومراقبة البرنـامـج الزمنـي. 2-89-7
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 مقدمة:
تدفع قد التي ها، و وإدارتالرئيسية للمطالبات في عقود التشييد وكيفية تالفيها األسباب في هذا الفصل تعرض نس

وهذه المطالبات هي عبارة عن طلب زيادة أو نقص في األجر المتفق ، إلى تقديم مطالبات إضافية رب العملالمقاول أو 
 .أو كالهما كون طلب تمديد مدة العقد المتعاقد عليهاتأو قد ، عليه تعاقديا

قدم البة غير مشمول بالعقد ويعتبر تغييرا  له، فيتوتحدث المطالبات عندما ال يتفق الطرفان على أن موضوع المط
الطرف المتضرر )وغالبا يكون المقاول(  للطرف اآلخر)وغالبا  يكون رب العمل ( بطلب تعويضي عما لحق به من 
ضرر ويبين في هذا الطلب أسبابه المنطقية، وفي حالة عدم قبول رب العمل بهذه المطالبات وعدم اعترافه بها تتحول 

مرورا    (Negotiations)المطالبات إلى نزاعات يمكن أن تأخذ طرقا عديدة لتسويتها وحلها بدءا  من المفاوضاتهذه 
وانتهاء باللجوء للتحكيم أو للقضاء في حالة فشل حل النزاع بواسطة المفاوضات أو تكلفة (Mediation) بالوساطة 
 الوساطة.

 ا  يضتعو أي أن المطالبات تهدف إلى تغيير سعر العقد أو مدته أو كالهما معا ، وفي العادة ما تكون المطالبات 
فيطلب أحد األطراف التعويض عما لحق به من ضرر وما  الطرف اآلخر،تسبب فيه ألحد األطراف عن ضرر لحق به 

في  ال  أصمذكورة الطرف اآلخرولم تكن  اف وانتفع بهأو تكون المطالبة عن أعمال قام بها أحد األطرا، فاته من كسب
 اإلثراء غير المشروع أو اإلثراء على حساب الغير. ويكون سبب المطالبة هناالعقد 

ووفقا  للقانون المدني تنتج المطالبة عن إضافة ألعمال العقد، أو حذف أعمال متفق عليها في العقد، والمطالبة هي 
 أو قد يقوم المقاول بأعمال خارج العقد فيطالب بعوض عنها. تسوية للحساب بناء على ذلك،

يقوم به أو  أن االتزاماته التعاقدية بشيء فعله لم يكن مفروضبقد تكون المطالبة نتجت من إخالل أحد األطراف و 
 .لم يقم بهاو على العكس كان من المفروض عليه أن يقوم بالتزامات معينة 

ؤدي إلى وإبراز الوقائع التي ت أكثر أسباب المطالبات شيوعا في قطاع التشييد،الغرض من هذا الفصل هو عرض و 
راتها السلبية على أو تدارك تبعاتها وتقليل تأثي، في المشاريع المستقبلية تناولها بفاعليةهذه المطالبات لغرض مثل حدوث 

 عند حدوثها.وذلك لمشروع محل التعاقد بقدر المستطاع والمدة الالزمة لتنفيذ اكلفة تال
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 الفصل الثامــن 

 لتشييـددس يف مرحلة تنفيذ عقود ااجلوانــب التعاقديــة لدور املهنـ
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 محتويات الفصل:
 مسؤولية األطراف عن عيوب المستندات التعاقدية والمشاكل التي تظهر أثناء التشييد. 1-8
 مدى مسؤولية المهندس ومدير التشييد عن متابعة األعمال. 1-7
 مسؤولية مدير التشييد والمهندس عن الرسومات التنفيذية. 1-4
 تقدير قيمة األعمال المنجزة. 1-3
 مهمة إصدار شهادات االنتهاء من األعمال. 1-7
 كوكيل لرب العمل. ومدير التشييد دور المهندس 1-9
 كمحكم )أثناء سير العقد(. أو مدير التشييد دور المهندس 1-2
 المستمرة ألعمال العقد. الجدولة والبرمجة 1-1
 توصيات.عن تقديم المسؤولية ال 1-6
 مسؤولية المهندس أو مدير التشييد عن السالمة في الموقع. 1-81
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 مقدمة:
يتعرض المهندس أثناء إدارته للمشروع للكثير من الجوانب التعاقدية، وهو ما يعرضه للمسؤولية، سواء  المسؤولية 

ل هذا الفصل بالتفصيل هذه المسئوليات، واالحتياطات الواجب أن يتخذها المهندس حتى ال العقدية أو التقصيرية، ويتناو 
 يتعرض للمساءلة، أو خلق مشاكل لألطراف المتعاقدة وسوف يتم تقديم حاالت عملية إليضاح المفاهيم المطلوبة.  
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 الفصل التاسع

 التحكم يف املشروع
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 محتويات الفصل:
 .نظام التحكم بالمشاريع أثناء التنفيذ -6
 .األساليب والطرق  6-8
 .خطة إدارة المشروع 6-7
 .تخطيط نطاق العمل 6-7-8
 .التحكم في المشروع  6-4
 .متابعة تقدم التحكم في المشروع 6-3
 .نظام التحكم في المشروعاألنظمة التي يتضمنها  6-7
 .نظام التقاريـــر 6-7-8
 .نظام اإلدارة التنفيذية للمشـروع 6-7-7
 .نظام المشتريات والتوريد 6-7-4
 .نظام التحكم في التكلفة  6-7-3
 .نظام التقارير الهندسيـة 6-7-7
 .اإلدارة الموقعيـة 6-7-9
 .نظام متابعة البرنامج الزمني للمشروع 6-7-2
 .دارة من خالل شبكات اإلنترنتاإل 6-7-1
 .نظام إدارة الصـور 6-7-6
 .واجبات المقاول تجاه عملية التحكم في المشروع  6-9
 .فريق التحكم التابع للمقاولتوفير  6-9-8
 .مصفوفة المسئوليات 6-9-7
 .البرامج واألجهزة الالزمة لدعم نظام التحكم في المشروع 6-2
 .التحكم بالبرنامج الزمني 6-1
 .التحكم بالتكلفة 6-6
 .متابعة تقدم التحكم في المشروع 6-81
 .التحكم بالتغييرات في العقد 6-88
 عن السالمة. مقدمة عامة 6-87
 .أهم أنواع حوادث مواقع التشييد 6-87-8
 .اآلثاراالقتصادية المترتبة على حوادث مواقع التشييد 6-87-7
 .مسؤولية السالمة في موقع التشييد 6-87-4
 .اإلعداد والتخطيط لبرنامج السالمة 6-87-3
 .متطلبات اإلعداد لبرنامج السالمة 6-87-3-8
 .قواعد السالمة المتبعة 6-87-7
 .كيفية التأكد من تطبيق قواعد السالمة 6-87-9
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د من تطبيق قواعد السالمة قائمة فحص موقع العمل للتأك 6-87-2
 .فيه
 .االحتفاظ بسجالت األمن و السالمة 6-87-1
 .تنظيم إدارة األمن والسالمة  6-87-6
 .تقريراإلبالغ عن الحوادث 6-87-81
 .اإلسعافات األولية 6-87-88

 ملحق نماذج التقارير
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 عاشرالفصل ال

 يم العمل انقضاء عقد املقاولة واإلجناز وتسل

(CONTRACT CLOSE-OUT ) 
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 محتويات الفصل:
 االستالم االبتدائي. 81-8
 تحضيرات المقاول لالستالم االبتدائي. 81-8-8
 تحضيرات المهندس من أجل االستالم االبتدائي. 81-8-7
 الوثائق المطلوبة من المقاول. 81-8-4
 االستالم النهائي. 81-7
 النهائي.تحضيرات المقاول لعملية االستالم  81-7-8
 مراجعة المهندس النهائية. 81-7-7
 نموذج الوثائق المطلوبة من المقاول فيما يتعلق بالدفعة النهائية. 81-7-4
 نموذج إنقضاء عقد المقاولة وفقًا للشروط الحقوقية لوزارة األشغال الكويتية. 81-4
 تدائي(.شهادة االستالم المؤقت )االب -من الشروط الحقوقية  8- 31البند  81-4-8
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 :مقدمة
انب المختلفة كما يتناول شرحا  لإلجراءات والجو يتناول هذا الفصل بالتفصيل كيفية وتسليم المشروع، بعد إنجاز العمل 

 للتسليم االبتدائي والنهائي للمشروع.
               ( Contract Close-Out )انقضاء عقد المقاولة:              -81

 بإعداد خطة تسليم األعمال قبل عملية االستالم العقد واحدة من أهم مراحل المشروع وينصح انقضاءتعتبر عملية 
 على مرحلتين: عملية التسليمويتم إنجاز بعدة أسابيع  االبتدائي

 النهائي ( االستكمال) أو  النهائي االستالمو (،  االستكمال الجوهري  االستالم االبتدائي ) أو
 :تعريف االستالم االبتدائي

بالصورة يله تشغ استكمال اإلنشاءات بالصورة المطلوبة بحيث يتمكن صاحب العمل من استعماله أو يعرف على أنه
 .جلهأوالغرض الذي أقيم من 

 الالزمة لذلك. من قبل المقاول المعتمدةالوثائق كافة  تقديم

 النهائي: الماالستتعريف 

 طلباتواستكمال تقديم كافة ال واألعمال المعيبة على أنه استكمال كافة البنود الموجودة على قائمة النواقص يعرف
 .بمختلف أنواعها ومن ثم إخالء طرف المقاول من التزاماته بموجب العقد

 .أو شغل المكان االستخدام المبكرجل أجزء من العمل المطلوب من ل االستالم االبتدائيقد يتم إنجاز 
ذلك  ال يؤثرأيجب  )ليس ناتجا عن المقاول( ي متأخرأي أمر تغيير نتيجة استكمال  لم يتمإذا ما حصل و وكذلك 

 .مبالغ متبقية للمقاول بموجب هذا العقد ةعلى فك الحجوزات عن أي الو  موعد االستالم االبتدائيعلى 
ى إلى االستالم االبتدائي وتنتقل مسؤولية حراسة المبنفي نفس يوم "الصيانة" تنتهي مدة العقد وتبدأ فترة الضمان 

 والمسؤولية عن األمن والسالمة، وكذلك.....إلخ.رب العمل 
  



 

39 
 

 الفهرس

 ا صفحة ا مبضب 

 2 .................................................................................... مقدمة الطبعة الثانية
 6 .................................................................................... مقدمة الطبعة الثالثة

 88 ............................................................. دور األطراف يف مرحلة التشييد :الفصل األول

 83 .................................................................................................. مقدمة

 83 ................................................................................. مرحلة التشييد  8-8

 83 .............................................................................. إدارة المشروع  8-8-8

 86 .................................................................................. إدارة الوقت 8-8-7

 78 ............................................................................... إدارة التكاليف 8-8-4

 77 ....................................................................... إدارة نظام المعلومات 8-8-3

 74 .................................................................................. ما بعد التشييد 8-7

 74 ..... ترتب عليها أتعاب إضافيةتخدمات إضافية قد يطلبها رب العمل من مدير التشييد قد  8-4

 73 ............................................................................ مسئوليات رب العمل 8-3

 79 ......................................... مسئوليات وحدود صالحيات الممثل المقيم للمشروع 8-7

 72 ...................................................................... الواجبات والمسئوليات 8-7-8

 44 ..................................................... أنشطة ما قبل البدء فى عملية اإلنشاء: الفصل الثاني

 49 .................................................................................................. مقدمة

 49 ....................................................... تحضير قائمة باألنشطة المزمع تنفيذها 7-8

 42 .............................................. عقد اجتماعات لمناقشة األنشطة المراد تنفيذها 7-7

 42 ............................................................ في إدارة الموقعاالجتماع األول  7-7-8

 41 ......................................................... شبكة اتصاالت بين مختلف األطراف  7-4

 46 .................................................................................... مكتبة الموقع 7-3

 46 ................................................................ تحديد أماكن المكاتب والمعدات 7-7

 31 ................................................................... إعداد نظام لملفات المشروع 7-9

 31 ........................................................ عقد اجتماع قبل البدء بتنفيذ المشروع 7-2
 33 ......................................................................... الحركة واإلمدادات للموقع 7-1

 32 ........................................................................... توثيق املشروع :الفصل الثالث

 71 .................................................................................................. مقدمة

 71 ................................................................................... توثيق المشروع -4

 78 ....................................................... ضرورة وكيفية االحتفاظ بسجالت دقيقة 4-8

 74 ...............................................أهمية التوثيق المعرفة الجيدة للعقد واإللمام به 4-7

 73 .................................................. أهمية التوثيق في مراقبة تقدم وإنجاز العمل 4-4

 77 ....................... دور التوثيق في إلزام المقاول بالجدول الزمني للمشروع وااللتزام به  4-3

 79 .............................. التوثيق في متابعة رب العمل للبرنامج الزمني للمشروع أهمية 4-7

 72 ..................................................................... االتصاالت العامة والتوثيق 4-9

 72 ........................................ توثيق االجتماعات الخاصة بتنسيق العمل في الموقع 4-2

 71 ............................................................. االحتفاظ بمحاضر االجتماعات 4-2-8



 

41 
 

 71 .......................................... سجالت التقارير الشهرية الخاصة بحالة الموقع 4-2-7

 76 ....................................................................... مراقبة عملية التشييد 4-2-4

 76 ....................................................................... طلب توضيحات العقد 4-2-3

 76 .................................................... ملفات عملية التشييد )الملفات الموقعية(  4-1

 98 ............................................................... البنود غير المطابقة للمواصفات 4-6

 98 ........................................................................... الصور الفوتوغرافية 4-81

 94 .................................................... األوامر التغيريية الصادرة من رب العمل: الفصل الرابــع

 99 ..................................................................................................مقدمـة

 92 ....................................................... األوامر التغييرية الصادرة من رب العمل 3-8

 21 .................................................. في قيمة األوامر التغييرية –العوامل المؤثرة  3-7

 27 ................................. )األعمال( أثناء التنفيذ العوامل المؤثرة على تكلفة التغييرات 3-4

 27 ............................................................................... تصنيف التغييرات 3-3

 29 ................................................................. تغييرات مصدرها رب العمل 3-3-8

 22 ................................................... تغييرات مصدرها المقاول واقتراح البدائل 3-3-7

 26 ................................................................. العقدإدارة التغيريات يف  :الفصل اخلامس

 17 .................................................................................................. مقدمة

 17 .......................................................................... إجراءات أوامر التغيير 7-8

 17 ......................... اإلجراءات المتبعة من قبل المقاولين عند استالمهم أمر التغيير 7-8-8

 14 ............................الخطوات األساسية المتبعة من المقاول لتنفيذ األمر التغييري  7-8-7

 14 .......................................................... استراتيجيات التقليل من التغييرات 7-8-4

 19 .......................................................... بصورة فعالةإدارة األمر التغييري  7-8-3

 11 ............................................................... اإلشراف على متابعة العملية 7-8-7

 11 ................... ( األمر التغييري SCOPEوضوح التعليمات الخاصة بمجال أو هدف ) 7-8-9

 16 ..................................................... اختيار الوقت المناسب لألمر التغييري  7-8-2

 16 ................................... الرد السريع من قبل المقاول على طلب األمر التغييري  7-8-1

 61 ...................................ضمن المدة المحددة مراجعة رب العمل لعرض المقاول 7-8-6

 61 ............................... إصدار أمر التفويض بمباشرة العمل في الوقت المناسب 7-8-81

 68 ................................................. تنفيذ وإنجاز التغيير في الوقت المناسب 7-8-88

 68 ...................... تحرير الدفعة الخاصة بالمقاول نظير األعمال التغييرية المطلوبة 7-8-87

 68 .......................................................................... تحضير األمر التغييري  7-7

 64 ............................................................................ تقييم األمر التغييري  7-4

 62 .......................................... دور املهندس يف تفسيــر العقد وتسوية اخلالفات :الفصل السادس

 811 ................................................................................................. مقدمة

 811 ............................................. دور المهندس في إدارة العقد وتسوية الخالفات 9-8

 814 ....................................... األصول األساسية لتفسير العقد وفقًا للقانون المدني 9-7

 814 ........................................................................... المعيار األساسي 9-7-8

 814 .................................. العقد مواد القانون المدني التي تتناول موضوع تفسير 9-7-7

 ا صفحة ا مبضب 

 887 .... قواعد التفسير المستمدة من القضاء األنجلوسكسوني في تفسير العقود الهندسية 9-7-4

 877 ................................................. أسباب املطالبات وطرق تالفيها وإدارتها :الفصل السابع



 

41 
 

 871 ................................................................................................. مقدمة

 876 ............................... إيقاف أو تأجيل أو تعليق األعمال بناًء على طلب رب العمل 2-8

 876 ................................................................................ إيقاف العمل 2-8-8

 841 .................................................... قرارات المهندس الالحقة على اإليقاف 2-8-7

 841 .......................................................... اإليقاف الذي يستمر لمدة طويلة 2-8-4

 848 ............................................ إيقاف األعمال بسبب وقائع تحدث أثناء التشييد 2-7

 843 ................................................................. الخلل أو العيوب بالمواصفات 2-4

 846 ..................................................................... التغيير في طريقة التنفيذ 3- 2

 838 ................................................................... التغيير في تسلسل األعمال 2-7

 837 ................................... العقد وفقًا للقانون وألعراف الصنعة والمهنة عدم تفسير 2-9

 837 ................................................................ التعسف والمبالغة في الفحص 2-2

 834 ...................................................... التعسف برفض األعمال المطابقة للعقد 2-1

 833 .............................................. عدم اعتماد المواد البديلة المطابقة للمواصفات 2-6

  مسؤولية رب العمل عن المواد التي يوفرها وكذلك عن مقاولي الباطن المرشحين 2-81
 839 ............................................................................................... من قبله

 832 ............................................................................ التعجيل باألعمال 88 -2

 871 ............................................................................. إخفاء المعلومات 2-87

 ا صفحة ا مبضب 

 871 ...................................................................... طلبات مستحيل تنفيذها 2-84

 871 ............................... إلغاء العقد من قبل المالك ألسباب راجعة إلى المالك نفسه 2-83

 878 ...................................... فسخ العقد نتيجة إخالل المقاول بالتزاماته التعاقدية 2-87

 878 ...................................................................... لباتإدارة وتالفي المطا 2-89

 874 ........................................... قوائم الحماية ألصحاب العمل ضد المطالبات 2-89-8

 879 .................................... اإللمام والدراية التامة بالتزامات األطراف وفقا للعقد 2-89-7

 879 .................................................. عدم التنازل عن المطالبات وفقًا للعقد 2-89-4

 871 ......................................................................متابعة تقدم األعمال 2-89-3

 876 ............................................. المراجعة المستمرة ومراقبة البرنامج الزمني 2-89-7

 898 ....................... د التشييـداجلوانــب التعاقديــة لدور املهنـدس يف مرحلة تنفيذ عقو :الفصل الثامــن

 893 ................................................................................................. مقدمة

 893 ... مسؤولية األطراف عن عيوب المستندات التعاقدية والمشاكل التي تظهر أثناء التشييد 1-8

 829 ............................... مدى مسؤولية المهندس ومدير التشييد عن متابعة األعمال 1-7

 811 ................................. التشييد والمهندس عن الرسومات التنفيذية مسؤولية مدير 1-4

 861 ................................................................... تقدير قيمة األعمال المنجزة 1-3

 868 ................................................. مهمة إصدار شهادات االنتهاء من األعمال 1-7

 864 ............................................. دور المهندس ومدير التشييد كوكيل لرب العمل 1-9

 867 .................................. دور المهندس أو مدير التشييد كمحكم )أثناء سيـر العقد( 1-2

 861 ..................................................... المستمرة ألعمال العقد الجدولة والبرمجة 1-1

 861 ........................................................ اعتماد البرنامج من قبل المهندس 1-1-8

 718 .............................................................. المسؤولية عن تقديم التوصيات 1-6

 718 ................................................. أقل األسعار ىالتوصية بعدم الترسية عل 1-6-8



 

42 
 

 717 .............................................. إبداء الرأي بتصميم مقدم من مهندس آخر 1-6-7

 714 ...................................................... التوصية بإنهاء عقد أحد المقاولين  1-6-4

 714 ........................... المهندس أو مدير التشييد عن السالمة في الموقع مسؤولية 81 – 1

 716 ...................................................................... التحكم يف املشروع :الفصل التاسع

 781 ............................................................ نظام التحكم بالمشاريع أثناء التنفيذ -6

 783 .............................................................................. األساليب والطرق  6-8

 787 ............................................................................ خطة إدارة المشروع 6-7

 789 ........................................................................ تخطيط نطاق العمل 6-7-8

 781 .......................................................................... التحكم في المشروع  6-4

 778 .............................................................. في المشروعمتابعة تقدم التحكم  6-3

 774 ............................................ األنظمة التي يتضمنها نظام التحكم في المشروع 6-7

 774 .............................................................................. نظام التقاريـــر 6-7-8

 774 ............................................................ نظام اإلدارة التنفيذية للمشـروع 6-7-7

 777 .................................................................. نظام المشتريات والتوريد 6-7-4

 777 ................................................................... نظام التحكم في التكلفة  6-7-3

 779 .................................................................... نظام التقارير الهندسيـة 6-7-7

 772 ............................................................................ الموقعيـةاإلدارة  6-7-9

 771 .................................................... نظام متابعة البرنامج الزمني للمشروع 6-7-2

 776 ....................................................... اإلدارة من خالل شبكات اإلنترنت   6-7-1

 776 .......................................................................... نظام إدارة الصـور 6-7-6

 776 .......................................... واجبات المقاول تجاه عملية التحكم في المشروع  6-9

 741 ........................................................ فريق التحكم التابع للمقاولتوفير  6-9-8

 748 ....................................................................... مصفوفة المسئوليات 6-9-7

 747 .................................... البرامج واألجهزة الالزمة لدعم نظام التحكم في المشروع 6-2

 744 ....................................................................... التحكم بالبرنامج الزمني 6-1

 749 ................................................................................. التحكم بالتكلفة 6-6

 742 ............................................................ متابعة تقدم التحكم في المشروع 6-81

 746 .................................................................. التحكم بالتغييرات في العقد 6-88

 731 ................................................................... عن السالمة مقدمة عامة 6-87

 737 ......................................................... التشييدأهم أنواع حوادث مواقع  6-87-8

 737 ................................. االقتصادية المترتبة على حوادث مواقع التشييد اآلثار 6-87-7

 739 .................................................... مسؤولية السالمة في موقع التشييد 6-87-4

 731 ...................................................... اإلعداد والتخطيط لبرنامج السالمة 6-87-3

 736 ................................................... متطلبات اإلعداد لبرنامج السالمة 6-87-3-8

 778 .................................................................. قواعد السالمة المتبعة  6-87-7

 773 ................................................ أكد من تطبيق قواعد السالمة كيفية الت 6-87-9

 777 ...................... قائمة فحص موقع العمل للتأكد من تطبيق قواعد السالمة فيه  6-87-2

 791 ...................................................... االحتفاظ بسجالت األمن والسالمة 6-87-1

 797 ............................................................. تنظيم إدارة األمن والسالمة  6-87-6



 

43 
 

 793 ............................................................... تقريراإلبالغ عن الحوادث 6-87-81

 793 ....................................................................... اإلسعافات األولية 6-87-88

 728 ................................................................................ التقارير ملحق نماذج

 416 .............................................. انقضاء عقد املقاولة واإلجناز وتسليم العمل :الفصل العاشر

 484 ................................................................................................. مقدمة

 484 .......................................................................... انقضاء عقد المقاولة -81

 483 ............................................................................ االستالم االبتدائي 81-8

 483 ................................................... تحضيرات المقاول لالستالم االبتدائي 81-8-8

 483 ........................................ تحضيرات المهندس من أجل االستالم االبتدائي 81-8-7

 483 ........................................................... المطلوبة من المقاولالوثائق  81-8-4

 487 ............................................................................ االستالم النهائي  81-7

 487 ............................................. تحضيرات المقاول لعملية االستالم النهائي 81-7-8

 489 ............................................................... مراجعة المهندس النهائية 81-7-7

 489 .................... نموذج الوثائق المطلوبة من المقاول فيما يتعلق بالدفعة النهائية 81-7-4

 489 .............الحقوقية لوزارة األشغال الكويتيةنموذج انقضاء عقد المقاولة وفقًا للشروط  81-4

 489 ........... شهادة االستالم المؤقت )االبتدائي( -من الشروط الحقوقية  8-31البند  81-4-8

 482 .................... اإلفراج عن الكفالة النهائية -من الشروط الحقوقية  7-31البند  81-4-7

 ا صفحة ا مبضب 

 482 ......................................................................... الصيانة والعيوب 81-4-4

 482 ..................................... صيانة )مدة الضمان(( تعريف مدة ال 36-8) 81-4-4-8

 482 ......................................................... ( القيام باإلصالحات36-7) 81-4-4-7

 482 ........................................... ( تكاليف اإلصالحات والتعديالت 36-4) 81-4-4-4

 482 ..................................... بنود القانون المدني المتعلقة بانقضاء عقد المقاولة  81-3

 473 مشاريع البلدياتعلى  اإلشراف          نموذج انقضاء عقد المقاولة المتبع في المملكة العربية السعودية من خالل دليل  81-7

 473 ............................................................... االستالم االبتدائي( -37) 81-7-8

 473 ........................................................ المخططات حسب التنفيذ( -39) 81-7-7

 473 ................. كتيبات التشغيل والصيانة ومخططات الخدمات حسب التنفيذ( –32) 81-7-4

 473 .......................................................... المستخلص الختامي ( - 31) 81-7-3

 477 ..................................................... مدة الصيانة " الضمان " ( - 36) 81-7-7

 477 ............................................................... االستالم النهائي ( – 71) 81-7-9

 477 ..................... المراحل والقواعد األساسية لإلشراف المتعلقة بمرحلة إنهاء العقد 81-7-2

 446 ................................................................................................ المراجع
 434 ................................................................................................ الفهرس

*   *   * 

 

 

 


