
ادارة العقد



العقدتوقيع 
عادة�ما�يتم�اختيار�مقدم�العطاء�صاحب�اقل�سعر�للعطاء�بعد�خذ��ي�عتبار�كافة�عناصر��

.ويتم�عمل�مذكرة�تفاهم�تب(ن�كافة�عناصر�التقييم�.التقييم

تم�التوقيع�عل67ا�عمل�مذكرة�تفاهم�تب(ن�كافة�التفاصيل�ال:�9تم�تفاق�عل67ا�خ5ل�ا3فاوضات�و�يويتم��
ختيارمن�ا3قاول�الذي�و�قع�عليه�.

.ا3اللك�خطاب�القبول�اBي�هذا�ا3قاول�مرفقا�به�مذكرة�التفاهم�ويصدر��

نصوص�ا3قاول�ا3ختار�ان�يتقدم�بضمان�داء�خ5ل�ا3دة�ا3حددة�و�بالقيمة�ا3طلوبة�كما�هو�موعEي��
عليه��ي�مستندات�العطاء�

بة�مستندات�التعاقد�يEي�ذلك�توقيع�اتفاقية�العقد�و�ال:�9يرفق�6Qا�ا3ستندات�التالية�و�ال:�9تعت�NOبمثاو��



العقدمستندات 
خطاب�القبول�و�مذكرة�التفاهم���

).العامة�و�الخاصة�( شروط�العقد��

.الرسومات��

.ا3واصفات��

.قائمة�الكميات�و�جداول�سعار��

.  ضمان�داء�

̀م�اعتبارها�من�مكونات�العقد�� aمستندات�اخري�يع.



ضمان ا�عمال التعاقدي 
العيوب�ال���تشملها�ضمان�ف��ة�الضمان�التعاقدية� -أ�

م�تشرع�عيوب�الصنعه�و�العيوب�الخفية��ى�ا3وارد�ا3ورده�بعرفة�ا3قاول�حيث�ان�مدة�ضمان�التعاقدية�ل�
ان��ى�فNaة�الضمان�لذا��kيقتصر�الضم. �3واجهة�العيوب�ال:�k�lيمكن�التنبيه�ال67ا�عند�ست5م�بتدائي

،  أ6qا�تحفظاتك�التعاقدية�فقط�عEى�العيوب�ال:�lيكتشفها�ا3الك�عند�إجراء�ست5م�بتدائي�ويبدي�بش
م�بتدائي�ح:�lلو�كان�ست5 . ولكنه�يغطي�جميع�العيوب�ال:�lقد�تكتشف�اتناء�مدة�الضمان�التعاقدية�

.قد�تم�دون�اىة�تحفظات

.العيوب�ال�����تشملها�ف��ة�ضمان�التعاقدية -ب�

لعيوب�و�س56yك�و�ا، ضمان�ا3قاول��kيغطي�التلف�الذي�يرجع�اBي�خطأ�أو�سوء�ستخدام�من�ا3اللك��
.ا3عتاده�والقوة�القاهره



�المالك  لإخ
ا3الك��3ده�تزيد�عن�ا3ده�ا3حدده�بالعقد�بسبب�يكون ، اذا�منع�ا3قاول�من�اجراء�إختبارات�بعد�تمام�

ذي�كان��ى�التاريخ�ال، حسب�الحاله�، قد�سلم�عمال�أو�الجزء�من�عمال�ا3الك�فقد�يعت�NO. مسئو�kعنه�
.لو�لم�يحدث�ا3نع،من�ا3فNaض�ان�تجري�فيه�اختبارات�بعد�تمام�

اقد�حال�طلب�فسخ�العقد�و�التعويض�حسب�النصوص�القانون�والتع،�ى�العقود�ا3دنية�، يجوز�للمقاول��
̀اماته� aو��أو�عن�تقبل�العمل، ا3قاول�من�إنجاز�العمل�ن�(كمتكأن�يمتنع�من�، اخ5ء�ا3الك�باي�من�ال

.أو�عن�سداد��جر، تسليمه�بعد�إتمامه�

ب�الدفع�فيه�وتطبيقا�للقواعد�العامة�اذا�لم�يدفع�ا3الك��جر�أو�تأخر��ي�الدفع�أو�لم�يدفع��ي�ا3كان�الواج�
̀اماته�ا3تعلقة�بدفع��جر�فللمقاول�أن�يطالب�بما�تقض:�9به�القوا àام�من�ال aعد�العامة�من�أو�أخل�بأي�ال

.جزاء



المقاولاخ�ل 
أن�س(�Nالعمل�ان�ا3قاول�يقوم�به�عEي�وجه�معيب�أو�مخالف�للعقد��جاز�للمالك�أن�ينذره�باثبت�اذا� - 

�يعدل�من�طريقة�التنفيذ�خ5ل�أجل�معقول�يحدده�له��فاذا�انق����9جل�دون�ان�يرجع�ا3قاول�اBي
ل�الطريقة�الصحيحة��جاز�للمالك�ان�يطلب�اما�فسخ�العقد�و�اما�ان�يعهد�اBي�مقاول�اخر�بانجاز�العم

5ح�ما�عEي�نفقة�ا3قاول�عEي�انه�يجوز�طلب�فسخ�العقد��ي�الحال�دون�حاجة�اBي�تعي(ن�أجل�اذا�كان�اص
.  �ي�طريقة�التنفيذ�من�عيب�مستحي5

مبان�و�ه�منشات�مؤقتيكون�للمالك��ي�هذه�الحاله�الحق��ي�احتجاز�كل�او�بعض�ما�يوجد�با3وقع�من�و� - 
كما�يكون�له�الحق��,دون�ان�يكون�مسئو�kقبل�ا3قاول�عن�دفع�اي�اجر�ع�6ا�خ5فه�مواد�و�و�و�ادوات�

ايضا��ي�حتفاظ�6Qا�ح:�9بعد�ان6yاء�عمال�ضمانا�لحقوقه�



المقاولاخ�ل 
̀اماته�التعاقديه�kن�� aي�خ5ف�ذلك�,القاعده�العامه�عند�اخ5ل�ا3قاول�بالEي��,ما�لم�يتفق��ي�العقد�ع�:

التام(ن�ال�6ائي�يمثل�الحد�دني�للتعويض - 

�kيقبل�من�ا3تعاقد�ا3قصر�ان�يثبت�ان�الضرر�يقل�عن�مبلغ�التام(ن�- 

ينب�ي��ي�حساب�التعويض�ا3ستحق�مراعاه�خصم�التام(ن - 

اذا�كانت�مصادره�التام(ن�قد�جNOت�الضرر�كله�فانه��kمحل�للتعويض�- 



أعمال التسليم ا$بتدائي
2ن0/اء�الجوهري�ل$عمال�و�إتمام�ال$عمال�الدائمة�

:يشملل$عمال�الجوانب�الجوهرية�إنجاز�. أ

.روط�التعاقدبحيث�تكون��عمال�صالحة�ل�ستخدام�طبقآ�للتصميم�و�ا3واصفات�و�ش، تحقيق�إجتياز�إختبارات�بعد�ال�تمام��

:كل�:عمال�الدائمة�يشملإتمام�. ب

أو�الجزء�ا3حدد�بالعقد�بغرض�التسليم��بتدائي، إتمام�كل��عمال.١

 صلهال��9ء�إعادة�.٢

نقله��و ، من�جميع�ا3واد�و��تربة�و�البقايا�و��عمال�ا3ؤقتة، أو�الجزء�من�ا3وقع�ا3راد�تسليمه، إخ5ء�ا3قاول�للموقع.٣
ة�و�ترك�هذا�الجزء�من��عمال�نظيفآ�بحيث�يتمكن�ا3الك�من�إستخدام��عمال�وفقآ�للغرض�م�6ا�دون�آي، 3عداته

.معوقات



ا$بتدائىإجراءات التسليم 
أن�، أو�لجزء�من��عمال�قبل�إتمام�كل��عمال، يجوز�للمقاول�عند�إنجازه�للجوانب�الجوهرية�لكل��عمال  �

3شرف�عEى�يطلب�من�ا3شرف�عEى�التنفيذ�البدء��ي�إجراءات�التسليم��بتدائي�3ا�أنجزه�من�أعمال�وعEى�ا
:له�إما�من�إخطار�ا3قاول  -العقدأو�آية�فNaة�أخرى�يكون�قد�تم�النص�عل67ا��ي� -أسبوع(ن�خ5ل�، التنفيذ�

التسليم��بتدائي) أو�محضر(إعتماد�هذه��عمال�و�تسليم�ا3قاول�نسخة�من�شهادة��

اول�بمجرد�و�يعت�NOا3ق، التسليم��بتدائي�بم5حظات) أو�محضر(إصدار�و�تسليم�ا3قاول�نسخة�من�شهادة��
�قد�تعهد�بأن�يتم�خ5ل�فNaة�الضمان�التعاقدية�آية�أعمال�متبقية، )أو�ا3حضر(إصدار�هذه�الشهادة�

.تستلزمها�هذه��عمال

، يم��بتدائيالتسل) أو�محضر(عEى�ا3شرف�التنفيذ�تسليم�ا3قاول�خطاب�برفضه�ا3سبب�¦صدار�شهادة��
مع�بيان�العمل�ا3طلوب�قيام�ا3قاول�بإنجازه�ح:�lيمكن�إصدارها



المرحلىا$ست�م الجزئى أو 
شغل�ا@الك�لجزء�من�أو�كل�:عمال 

̀م�. يعت�NOإشغال�ا3الك�لجزء�من�أو�كل�ا3شروع�بمثابة�إست5م�إبتدائي�لهذا�الجزء�أو�لكل�ا3شروع    aو�يل
د�تم�أو�آية�فNaة�أخرى�يكون�ق، التسليم��بتدائي�للمقاول�خ5ل�شهر) أو�محضر(ا3الك�بإصداره�شهادة�

أو�بكل��كما�تنت¨�9مسئولية�ا3قاول�عن�العناية�6Qذا�الجزء، من�تاريخ�هذا��شغال، النص�عل67ا��ى�العقد
.و�تنتقل�ا3سئولية�إBي�اللمالك، حسب�الحالة، ا3شروع

2ختبارات�ا@تعلقة�للجزء�ا@سلم�إبتدائيآإجراءات��

ت�ممكن�يجب�أن�يمكن�ا3الك�ا3قاول�من�إجراء��ختبارات�ا3تعلقة�بالجزء�ا3سلم�ابتدائيآ��ي�أقرب�وق���
.أثناء�فNaة�الضمان�التعاقدية�لهذا�الجزء�



رفض المالك إست�م ا$عمال 
و�الشروط�ال��Xتعطي�ا@الك�الحق�Sي�رفض�إستOم�2عمال2حوال��

للمالك�أن�يمتنع�عن�تسلم��عمال�إذا�كان�ا3قاول�قد�خالف�ما�ورد��ي�العقد�من�شروط�أو�ما�يجوز��
.تق����9به�أصول�الصنعة�لهذا�النوع�من�العمل

̀ام�ا3الك�بالتسلم�جسويجب�� aر�عدم�إلNOى�حد�، يمةأن�تكون�ا3خالفة�للشروط�أو� صول�الصنعة�ال:�9تBإ
صالح�للغرض�ا3قصود�منهغ(�Nإذ�يكون�العمل�، أنه��kيجوز�عد�kإلزامه�بالتسلم

ي�طلب�و�إنما�يكون�له�الحق��، بقى�ا3الك�ملزمآ�بالتسلم، لم�تبلغ�ا3خالفة�هذا�الحد�من�الجسامةفإذا��
ء�أو��ي�طلب�تعويض�عن�الضرر�الذى�أصابه�من�جرا، تخفيض��جر�بما�يتناسب�مع�جسامة�ا3خالفة

ا3خالفة

كما�، ةإذا�كان�العمل�يمكن�إص5حة�أن�يقوم�6Qذا��ص5ح��ي�مدة�مناسب، �ي�جميع��حوال�يجوز�للمقاول و��
.يجوز�للمالك�أن�يلزم�ا3قاول�بذلك



حقوق المقاول عند رفض المالك است�م ا�عمال 
جاز�,اذا�وقع�خ5ف�ب(ن�الطرف(ن�فيما�اذا�كان�العمل�موافق�عليه�او�غ(�Nموافق�عليه��

جه�ا3عاينه�و�kي�م�6ما�ان�يطلب�ندب�خب(�NعEي�نفقته�3عاينه�العمل�لتحرير�محضر�بنتي
اذا�راي�ان�يكتفي�به�و��,اذا�رفع�مر�للقضاء�كان�هذا�ا3حضر�محل�اعتبار�من�القا¬��9

روف�ة��ع(ن�خب(�Nاخر�او�ق���9بي�6ما�وفقا�3ا�يتب(ن�له�من�ظ�,لم�يعرضه�للطرف�خر�
القضيه�و�مستندا®6ا�



النھائيالتسليم 
، اBي�ا3الك��وتنتقل�تحمل�تبعة�العمل�من�ا3قاول ، هو�جراء�الذي�بمقتضاه�يتسلم�ا3الك�عمال�6qائيا��

،  عشري�وبه��تبدأ�مدة�الضمان�ال، و�kيضمن�ا3قاول�العيوب�الظاهرة�ال:�9يمكن�كشفها�بالفحص�العادي�
.ويتحلل�ا3قاول�من�الضمان�التعاقدي

التنفيذ�و��kاو�عدم�احNaامه�لشروط، و�kيحق�للمالك�بعد�ست5م�ال�6ائي�ان�يحتج�بمخالفة�ا3قاول�للعقد��
صريحة��يستطيع�ا3الك�ان�يطالب�بالتعويض�عن�±�°�من�هذا�القبيل��اذا�كان�قد�قدم�بشأنه�تحفظات

.ال�6ائيعند�القيام�باkست5م�

.ا3الكللمقاول�من�تاريخ�ست5م�ال�6ائي�ان�يطالب�بكافة�مستحقاته�لدي�ويحق��



النھائيالتزامات المقاول خ�ل التسليم 
ا53حظات�عEى��عمال�ال:�9ظهرت�خ5ل�فNaة�الضمان�التعاقدية6qو��

إعداد�ا3ستخلص�الختامي��



العشريالضمان 
سندت�اليه�كل��ي�مجال�عمال�ال:�9ا -ضمان�ا3صمم�وا3شرف�عEي�التنفيذ�وا3قاول�متضامن(ن�هو��

ب�يNaتب�3ا�تم�تشييده�من�مباني�ومنشأت�ثابتة��ي�حالة�حدوث�®6دم�كEي�او�جزئي�او�عيو  -تعاقديا�
ما�لم�يكن��عل67ا�®6ديد�متانة�البناء�وس5مته�3دة�عشر�سنوات�محسوبة�من�تاريخ�ست5م�ال�6ائي

.) مدني�٦٥١مادة�(ا3تعاقدان�قد�ارادا�ان�تبقي�هذه�ا3نشأت�مدة�اقل�من�عشر�سنوات�

العيب��وتسقط�دعاوي�الضمان�ا3تقدمة�بانقضاء�ث5ثة�سنوات�من�وقت�حصول�ال6yدم�او�انكشاف�
.) مدني��٦٥٤مادة�(



العشريالعيوب التي يشملھا الضمان 
ان�العيب��ي�فعEى�سبيل�ا3ثال�إذا�ك، يقتصر�عEى�العيوب�ال:�9تكون�من�الخطورة�بحيث�®6دد�س5مة�البناء��

.لهاأعمال�الدهان�أو�البياض�أو�الب5ط�أو��بواب�أو�النوافذ�فانه��kيوجد�ضمان�

،  و�ال:�9تكون�غ(�Nظاهرة�بحيث�يمكن�كشفها�بالفحص�ا3عتاد�، يقتصر�عEى�العيوب�الخفية��

:ترجع�أسباب�العيوب�إ[ى�]تى�قد��

ا3واد�ال:�9استعملت��ي�البناء�تكون�مخالفة�ا3واصفات���.١

وفقا��أما�إذا�استحال�كشف�العيب، البناءلم�تتخذ�جراءات�ال:�lتمل67ا�أصول�صناعة�كأن�: الصنعة�.٢
و�kعنهو�kيكون�ا3شرف�عEى�التنفيذ�مسئ، فان�ذلك�يكون��ي�حكم�القوة�القاهرة�، لقواعد�الصناعة�

ا3صمم�يكون�هو�ا3سئول�عن�عيوب�التصميم�و�يجب�عليه�الضمان: التصميم�.٣



العشريا9عمال و العيوب التي � يشملھا الضمان 
و��و�بناء�السفن�و�مد�خطوط�السكة�الحديد، و�رصف�الطرق�، و�شق�الNaع�و�ا3صارف�، اعمال�حفر�¶بار��

اعمال�الديكور�و�البياض�و�الدهانات��kتعت�NOمن�قبيل�تشييد�ا3بانى�و�ا3نشات�الثابتة�

يعت��NOفان�تسلم�ا3الك�للعمل�دون�اعNaاض، اذا�كان�العيب�ظاهرا�بحيث�يمكن�كشفه�بالفحص�ا3عتاد��
3الك�من�اما�التسليم�بتدائى�فانه��kيمنع�ا، شريطة�ان�يكون�التسليم�6qائيا�، نزو�kمنه�عن�الضمان�

.الرجوع�بالضمان�عEى�ا3قاول�



العشريا9عمال و العيوب التي � يشملھا الضمان 
ابه�ان�بحيث�انه�كان��ى�استطاعه�ا3الك�او�من�ان، كانت�عيوب�العمل�ظاهرة�وقت�ست5م�ال�6ائى�اذا���

يوب�فان�قبول�العمل�رغم�ظهور�هذه�الع، يكتشفها�لو�بذل��ى�فحص�العمل�مل�يبذله�الشخص�العادي�
واعد�يسقط�حق�ا3الك��ى�الرجوع�عEى�ا3قاول�بالضمان�و�هذا�الحكم�رغم�عدم�النص�عليه�يتفق�مع�الق

ى�العمل�يفيد�انه�قد�قدر�ا6qا��kتوثر�عE، اذ�ان�قبول�ا3الك�له�دون�تحفظ�رغم�علمه�6Qذه�العيوب�، العامة�
�و�اذا�كان�ا3الك�لم، او�انه�قد�نزل�عن�حقه��ى�الرجوع�عEى�ا3قاول�بالضمان�، و��kتنقص�من�قيمته�

يه�ان�فانه�يكون�مهم�5و�عل، يكتشف�هذه�العيوب�kنه�لم�يبذل��ى�فحص�العمل�عناية�الشخص�العادى�
.بتحمل�نتيجة�اهماله�و�بالتاBى��kيحق�له�ايضا�الرجوع�عEى�ا3قاول�بالضمان�



العشريمدة الضمان 
تسليم�تبدا�مدة�الضمان�العشرى�من�تاريخ�التسليم�ال�6ائى�فاذا�لم�يحرر�شهادة�داء�او�محضر�ال�

تخلص�او�تبدأ�من�تاريخ�اعتماد�ا3س، فتبدا�ا3دة�من�تاريخ�ا3عاينة�دون�ابداء�م5حظات�، ال�6ائي�
و�ا3قاول�اذا��الختامى�من�قبل�ا3قاول�و�ا3الك�او�ا3شرف�عEى�التنفيذ�او�بتسوية�الحساب�ب(ن�ا3الك

او�اى�طريقة�من�طرق�ثبات�kن�التسلم�واقعة، وجد�مستند�يثبت�ذلك�



النھائيحقوق المقاول عند التسليم 
أم(ن�ال�6ائي�ويرد�اليه�الت، عند�اتمام�التسليم�ال�6ائي�يدفع�للمقاول�ما�قد�يكون�مستحقا�له�من�مبالغ��

أو�ماتبقى�منه�



رفض المالك است�م ا9عمال
:يلزم�ا3الك�بقبول�ست5م�ال�6ائي�،���ي�حالة�وجود�سبب�مشروع�كما�يEي��

Sي�العقود�ا@دنية���

بدء��ي�اجراءات��ي�حالة�رفض�ا3الك�ست5م�ال�6ائي��ي�العقود�ا3دنية�،�يتم�انذار�ا3الك�عEى�يد�محضر�بال
)مدني��٦٥٥مادة�(فاذا�امتنع�دون�سبب�مشروع�عن�التسلم�،�أعت�NOأن�العمل�قد�سلم�اليه�. ست5م�

Sي�العقود�]دارية��

م�القضاء��ي�حالة�رفض�ا3الك�ست5م�ال�6ائي���ي�العقود�دارية�،�يتم�رفع�دعوى�ضد�ا3الك�،�سواء�أما
داري�،�أو�هيئات�التحكيم�طبقا�للعقد�.





شكرا �ھتمامكم


