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تعريف�العقد�

يع! �اتفاقية�العقد،�وكتاب�القبول،�وكتاب�عرض�ا�ناقصة،�وهذه�الشروط،��
مدرجة�6ي�اتفاقية�) ان�وجدت(وأية�وثائق�أخرى��،وا�واصفات�وا�خططات،�والجداول 

.العقد�أو�6ي�كتاب�القبول 



نماذج�العقود�ا�عروفة

:النماذجهذه�نماذج�عقود�اصدرها�ا�ركز�القومي�لبحوث�@سكان�وأشهر�  هناك�عدة�

نموذج�عقد�خدمات�استشارية�هندسية�Mدارة�التشييد�

نموذج�عقد�خدمات�استشارية�هندسية�للتصميمات�

نموذج�عقد�خدمات�استشارية�هندسية�للدراسات�و�التصميم�

نموذج�عقد�تصميم�و�تنفيذ�

دولية�من�العقود�تصلح�للتطبيق�6ى�كل�الدول�أنتجها�@تحاد�الدوRى�نماذج��
والبنك�الدوRى�ل_نشاء�والتعمY\�و]ى�نماذج�عقود�) الفيديك(للمهندسYن�@ستشاريYن�

.إختيارية



انواع�عقود�التشييد

-:تتنوع�العقود�بتنوع��

)Owner Entity) (شخصية�الطرف�@ول ( القانون�الحاكم��

)project Delivery Method(نطاق�عقد�ا�قاولة��

)Payment Method(   طريقة�سداد�أجر�ا�قاولة�



 
ً
��للقانون�الحاكم: أو

ً
تصنيف�العقود�طبقا

يخضع�) هيئة�عامة� -جهه�حكومية�( إذا�كان�الطرف�@ول�شخصية�إعتبارية�عامة��
العقد�للقانون�@دارى�وMئحتة�التنفيذية�

كان�الطرف�@ول�شخصية�عادية�يخضع�العقد�للقانون�ا�دنى�و�العقد�ا��\م�بYن�إذا��
العقداطراف�

الجزاء�ع�ى�سبيل�ا�ثال�6ى�هذة�الحالة�مصدره�يكون��

)  إرادة�ا�تعاقدين�مثل�التعويض�@تفا�ى�( العقد�إما��

)  العام�مثل�مسؤلية�الضمانة�العشريهالحق�(القانون�إما��

العقدإرادة�اطراف�العقد�باMتفاق�ومدونة�باتفاقية�تكون��



 
ً
�لنطاق�عقد�ا�قاولة: ثانيا

ً
تصنيف�العقود�طبقا

  يحدد�ا�سؤليات�و�ا�هام�ل�شخاص�و�الكيانات�ا�ش�\كة�الذي�ينظم�و �هو�النظام�
.  نشأاRي�ما�الك�غايات�و�تحويل�اهداف���دف�

التالية�تحدد�للمالك�كيف�يتم�تنظيم�ا�وارد�وتحديد�ا�سئولياتالعوامل��

السابقة و�الخ�\ات و�العادات ا�مارسات�

رأي��ستشاري��

التمويل�مصادر��

و�رأس�ا�ال�العامل�للعاملYن��مثل��ستخدام��

ا�شروعتفضيل�شركاء�رغبة�و��



 
ً
�لنطاق�عقد�ا�قاولة: ثانيا

ً
تصنيف�العقود�طبقا

Design bid buildتنفيذ�عقد��

 Design buildعقد�تصميم�وتنفيذ��

   Operation   عقد�تصميم�وتنفيذ�وتشغيل��دة�

 Turnkey   عقد�تمويل�و�تصميم�وتنفيذ�وتشغيل��دة�

   BOT   ونقل�حيازة عقد�تمويل�و�تصميم�وتنفيذ�وتشغيل�و�إدارة��

ونقل�ملكية�و�� عقد�تمويل�و�تصميم�وتنفيذ�وتشغيل�وتملك�و�إدارة��
  BOOT   حيازة

Construction Managementعقد�ادارة��



ثالثا
�لطريقة� 

ً
تصنيف�العقود�طبقا

سداد�أجر�ا�قاولة



المقاولةالعقود طبقاً لطريقة سداد أجر تصنيف : ثالثا
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ا�قطوعية/ السعر�5جما4ى�عقد�
Lump sum

:  Mستخدام�هذا�النوع�من�العقود�ما�ي�ييش�\ط��

.  التعريف�والتحديد�ا�سبق�والدقيق�للمشروع�محل�التعاقد�

 .توفر�القدرة�لدى�ا�قاول�للتغلب�ع�ى�ا�خاطر�ا�الية�الكبY\ة�أوصعوبات�التمويل��

.توفر�@ستقرار�@قتصادي�وثبات�معدMت�التضخم�

.  توفر�إمكانية�السيطرة�ع�ى�التعدي¬ت�



عقد� ا�قطوعية/ السعر�5جما4ى�

Lump sum

العيوب�للمالكا�م@?ات�للمالك

تـــــم�ترحيـــــل�مخـــــاطرة�تغYــــــ\�®ســـــعار�كلهـــــا�إRــــــى�-

.ا�قاول 

.سعر�ا�قاولة�محدد�قبل�بداية�التنفيذ-

تثبيـــــــــت�الســـــــــعر�يج�ـــــــــ\�ا�قـــــــــاول�ع�ـــــــــى�تقليـــــــــل�-

التكـــــاليف�الغYـــــ\�مباشـــــرة�ممـــــا�يشـــــجعه�ع�ـــــى�

.تقليل�زمن�التنفيذ

رفــض�ا�قــاول�إجــراء�أي�تعــدي¬ت�ع�ــي�-

التصــــميم�يطل±�ــــا�ا�الــــك�أثنــــاء�التنفيــــذ�

إ�Mبعــــــــــد�موافقــــــــــة�ا�الــــــــــك�ع�ــــــــــى�زيــــــــــادة�

.السعر�ا�تفق�عليه

التعريـــــــف�والتحديـــــــد�ا�ســـــــبق�صـــــــعوبة�-

والـــدقيق�للمشـــروع�محـــل�التعاقـــد�مـــن�

.البداية



سعر�الوحدة�مع�قائمة�بالكميات�
Unit-Price

.  ويتشابه�هذا�النوع�كثY\ا�مع�أسلوب�السعر��جماRي�

يتم�حصر�كميات�@عمال�ال¬زمة�³نجاز�ا�شروع�بشكل�دقيق�قبل�التعاقد�من��
ا�خططات�والرسومات�وا�واصفات،�

بينما�يقوم�ا�قاول�بتحديد�سعر���BOQيقوم�@ستشاري�بإعداد�قائمة�الكميات���
الوحدة�من�كل�بند�من�بنود�ا�شروع�ع�ى�حده



سعر�الوحدة�مع�قائمة�بالكميات�
Unit-Price

العيوب�للمالكا�م@?ات�للمالك

امكانية�إجراء�التعدي¬ت�ال¶ �يرغ±�ا�ا�الـك�-

ع�ى�التصميم�

�BOQعمـــــل�@ستشـــــاري�لقائمـــــة�الكميـــــات��-

يـــــــــــــــــوفر�الوقـــــــــــــــــت�ع�ـــــــــــــــــي�جميـــــــــــــــــع�ا�قـــــــــــــــــاولYن�

ا�تنافسYن�Mعدادها

يتحمــــــــــل�ا�قــــــــــاول�ا�خــــــــــاطرة�الناتجــــــــــة�عــــــــــن�-

تحرك�أسعار�البنود�أثناء�التنفيذ

تـــــوفر�هـــــذه�الطريقـــــة�أساســـــا�عـــــاد�Mللمالـــــك�-

Mختيار�ا�قاول�®قل�سعرا�

يتحمــــل�ا�الــــك�ا�خــــاطرة�الناتجــــة�عــــن�تغYــــ\�-

% ٢٥كميـــــــــات�البنـــــــــود�ا�نفـــــــــذة�6ـــــــــي�حـــــــــدود�

بالزيادة�أو�النقصان�

يكــــــــــــون�الحســــــــــــاب�الختــــــــــــامي�ع�ــــــــــــى�أســــــــــــاس�-

الكميــــات�ا�نفــــذة�فعليــــا�مضــــروبة�6ــــي�ســــعر�

الوحدة�ا�حدد�

�Mيمكـــــــــــــن�التنبــــــــــــــؤ�بســـــــــــــعر�العقــــــــــــــد�ال«�ــــــــــــــائي�-

للمشروع�من�البداية�لكن�حدوده�معروفة



سعر�الوحدة�بدون�قائمة�الكميات��

Schedule of Rates

فقط�تزويد�وثائق�العقد�بجدول�أسعار�ل¬عمال�ال¬زم�إنجازها�دون�حصر�يتم�•
.  كميات�@عمال

. يتم�قياس�@عمال�ا�نفذة�فع¬�وسداد�اجر�ا�قاول�ع�ى�أساسهاثم�•

•�Mيش�\ط�6ي�هذه�الحالة�حساب�كميات�@عمال�ا�طلوب�إنجازها�قبل�التعاقد�
حيث�ا½�ا�تكون�عادة�غY\�محددة،�كما�6ي�حالة�اعمال�الصيانة�او�إعادة�

.التاهيل�



سعر�الوحدة�بدون�قائمة�الكميات��
Schedule of Rates

العيوب�للمالكا�م@?ات�للمالك

يمكــن�اســتخدام�هــذا�@ســلوب�6ــي�حــال�كــون�-

العملية�غY\�مكتملة�التصميم

يمكـــــن�إجـــــراء�التعـــــدي¬ت�ال¶ـــــ �يرغ±�ـــــا�ا�الـــــك�-

ع�ى�التصميم

يمكــــــــن�اســــــــتخدام�هــــــــذا�@ســــــــلوب�6ــــــــي�حالــــــــة�-

الرغبــة�6ــي�ســرعة�بــدء�التنفيــذ�مثــل�الصــيانة�

السريعة�أو�ال�\ميم

�Mيمكــــن�توقــــع�الســــعر�@جمــــاRي�للعمليــــة�مــــن�-

.البداية�Àن�الكميات�غY\�محددة

أســــعار�البنــــود�ال¶ــــ �يضــــعها�ا�قــــاول�6ــــي�حالــــة�-

عــــــــدم�معرفــــــــة�الكميــــــــات�ا�نفــــــــذة�تميــــــــل�إRــــــــى�

@رتفاع�

ا�خــاطرة�ع�ــى�ا�الــك�اك�ــ\�مــن�ا�خــاطرة�ع�ــي�-

ا�قاول�و�ذلك�لعدم�معرفة�كميات�البنود



التكلفة�مضافا�لها�]تعاب�

Cost + fee

هذه�الحالة�يتم�محاسبة�ا�قاول�ع�ى�أساس�التكلفة�الفعلية�ل�عمال�ا�نجزة�6ى��
.  مضاف�ال�Âا�ا�صاريف��دارية�والربح

،�)Cost + fixed fee(يحسب�الربح�كمبلغ�ثابت�وقد��

. من�التكلفة�@جمالية)Cost + % fee(كنسبة�مئوية�او��

هذا�®سلوب�من�العقود�يتحمل�ا�الك�مخاطر�أك�\�بسبب�عدم�وضوح�مجال�و6ى��
. العمل�قبل�تنفيذه



التكلفة�مضافا�لها�]تعاب�
Cost + fee

العيوب�للمالكا�م@?ات�للمالك

يمكــــن�إجــــراء�التعــــدي¬ت�ال¶ــــ �يرغ±�ــــا�ا�الــــك�-

أثناء�التنفيذ

يمكـــــــن�اســـــــتخدام�هـــــــذه�الطريقـــــــة�6ـــــــي�حالـــــــة�-

.الرغبة�6ي�تنفيذ�عمل�بطريقة�مبتكرة

�Mيمكــــن�توقــــع�الســــعر�@جمــــاRي�للعمليــــة�مــــن�-

.البداية�Àن�العمل�غY\�محدد

�Mتعطـــــــــــي�هـــــــــــذه�الطريقـــــــــــة�حـــــــــــافزا�للمقـــــــــــاول�-

لتخفيض�تكاليف�ا�شروع

�Mتعطـــــــــــي�هـــــــــــذه�الطريقـــــــــــة�حـــــــــــافزا�للمقـــــــــــاول�-

لتخفيض�زمن�ا�شروع�

ا�خـــــاطرة�ع�ـــــى�ا�الـــــك�كبYـــــ\ة�Àن�العمـــــل�غYـــــ\�-

.محدد



التكلفة�ا�سdeدف

Target Cost

ال¶ �) ا�باشرة�و�غY\�ا�باشرة( 6ى�هذة�الطريقة�يحدد�قيمة�مسهدفة�لتكلفة�ا�قاولة��
،  يدفعها�Mتمام�ا�شروع�وال¶ �يتم�تحديدها�من�البداية�

لوحققها�ا�قاول�يأخذ�أجرة�كاملة��

وإذا�تجاوزها�يأخذ�نسبة�من�أجرة��

وإذا�أن�ÉÊ@عمال�بأقل�م«�ا�فيأخذ�أجرة�مضافأ�إل�Âا�نسبة�من�التوفY\�6ى�قيمة��
.  ا�قاولة

يتم�@تفاق�ع�ى�تقاسم�الوفر�6ي�التكاليف�بYن�ا�الك�و�ا�قاول�6ي�حال�إتمام�ا�شروع��
بتكاليف�أقل�من�ا�تفق�عل�Âا�و�بذلك�تزداد�نسبة�®تعاب�ا�تفق�عل�Âا

بينما�يتم�تقاسم�الزيادة�عن�التكاليف�بYن�ا�الك�و�ا�قاول�6ي�حال�إتمام�ا�شروع�.�
.بتكاليف�أك�\�من�ا�تفق�عل�Âا�و�بذلك�تقل�نسبة�®تعاب�ا�تفق�عل�Âا



التكلفة�ا�سdeدف
Target Cost

العيوب�للمالكا�م@?ات�للمالك

تعطــــــي�هــــــذه�الطريقــــــة�حــــــافزا�للمقــــــاول�-

.لتخفيض�تكاليف�تنفيذ�ا�شروع

تعطــــــي�هــــــذه�الطريقــــــة�حــــــافزا�للمقــــــاول�-

.لتخفيض�زمن�تنفيذ�ا�شروع

ا�خــــاطرة�مقســــمة�بــــYن�الطــــرفYن�تقريبــــا�-

.بالتساوي 

هنــــــاك�بعــــــض�التــــــأخY\�6ــــــي�بــــــدء�التنفيــــــذ�-

ح¶ـــــ�Éيـــــتم�توصـــــيف�البنـــــود�و�ال¶ـــــ �ع�ــــــى�

أساســـها�يـــتم�تحديـــد�التكلفـــة�و�®تعـــاب�

 .ال¶ �يتم�@تفاق�عل�Âا

يـــرفض�ا�قـــاول�إجـــراء�التعـــدي¬ت�ال¶ـــ �يرغ±�ـــا�-

ا�الـــــــــك�ع�ـــــــــى�التصـــــــــميم�Àن�ذلـــــــــك�يزيـــــــــد�مـــــــــن�

.تكاليف�ا�شروع�و�ينقص�أتعابه





Questions?

Dr. Ahmed Elyamany

Cell: 010-94-100-824

Email: drahmedelyamany@yahoo.com

Web page: http://drahmedelyamany.weebly.com/
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