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العقود و المواصفات و حساب الكمیات    
Contracts, Specification &

Quantity Surveying

نبیل ابراھیم الصوالحي   . م.د
استاذ مساعد  في ادارة التشیید    

 غزة–الجامعة االسالمیة  
٢٠٠٩
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عقد المقاوالت التقلیدي
عقد المقاولة •

عقد المقاوالت ھو الصیغة التي جرى العرف باستخدامھا عند التعاقد         •
بین المالك والمقاول ویحدد فیھا حقوق ومسؤولیات كل طرف تجاه                

.الطرف األخر

اتفاق بین طرفین ذوي اھلیة للقیام بعملیة مشروعة           " العقد ھوو •
ھو توافق بین ارادتین على انشاء التزام          " و العقد "  مقابل العوض   

او نقلة او تعدیلھ ، و االلتزام ھو واجب قانونى على شخص معین               
یسمى الملتزم او المدین، یكون بمقتضاھعلى ھذا الشخص ان یقوم           

" باداء مالى لمصلحة شخص اخر یسمى الدائن     
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عقد المقاوالت التقلیدي

و عقد المقاولة یعني اتفاقیة العقد و كتاب القبول و كتاب             •
عرض المناقصة، و شروط العقد و المواصفات و       

المخططات و جداول الكمیات و ایة وثائق اخرى یتم ادراجھا               
. في اتفاقیة العقد او في كتاب القبول         
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Employerصاحب العمل  / المالك 

ھو صاحب العمل و الفریق األول في العقد ،   •
و ھو الذي یعلن عن المناقصة ، •
 و قد یكون المالك فردا أو ھیئة اعتباریة مثل وزارة   •

اإلسكان أو بكدار أو الوكالة  
وھو الذي یتعاقد مع المقاول لتنفیذ االشغال التى     •

یشملھا العقد، او اي جھة اخرى یفوضھا صاحب     
العمل لممارسة صاللحیات و مسؤلیات الفریق االول   

. على ان یتم اعالم المقاول یذلك خطیا 
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Contractorالمقاول 

الذي یقدم عروضھ لتنفیذ   ھو الشخص او الشركة أو التالف   •
العمل محل العقد،  

 و یكون ھو الطرف الثاني في العقد       •

و الذى قبل صاحب العمل عرضھ و تعاقد معھ و تشمل كذلك          •
.ممثلى المقاول الشخصیین و ورثتھ الشرعیین         

Sub Contractorالمقاول الفرعي  •

اي فریق یعھد الیھ المقاول بتنفیذ جزء من االشغال بموجب            •
عقد مقاولة فرعیة بموافقة المھندس      
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Engineerالمھندس

 خطیا  یعینھ صاحب العمل  اي شخص عادي او اعتباري    •

و یفوضھ من وقت الخر للقیام بمھام المھندس او اي جزء            •
.منھا بموجب شروط العقد على ان یبلغ المقاول بذلك خطیا            

یشمل مصطلح المھندس كل من المشرف او جھاز االشراف       •
او االستشاري 
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لماذا عقد المقاولة معقد

ترجع صعوبة عقد المقاولة أن أطراف العقد في الواقع      •
ھي ثالثة وان كان العقد ال یوقع إال بین طرفین حیث   
ال یوقع المھندس على ھذا العقد على الرغم من دوره      

. األساسي و الحیوي في تنفیذ العقد   
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مكونات عقد المقاولة  
یتكون عقد المقاولة من عدة بنود یمكن تقسیمھا إلى األقسام            

 :التالیة  
.طرفي العقد . ١
الشروط اإلداریة والقانونیة التي تنظم العالقة بین طرفي            . ٢

.العقد
حقوق ومسؤولیة كل من طرفي التعاقد من الناحیة المالیة              . ٣

 .وطرق الدفع 
مدة تنفیذ األعمال والشروط الجزائیة في حالة اإلخالل           . ٤

. بھا
الضمانات التي یتطلبھا المالك لحسن تنفیذ األعمال              . ٥   

.كالتأمینات االبتدائیة والنھائیة وتامین الضمان               
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مكونات عقد المقاولة  

.نوع التعاقد وقیمة المشروع المتعاقد علیة         . ٦   
المواصفات الفنیة لألعمال       . ٧

.المخططات   .٨   
جداول الكمیات والفئات في حالة العقود المحددة الكمیات              . ٩

.أو ذات الكمیات التقریبیة      
جھة التقاضي أو نظام التحكیم في حالة إخالل أحد             .  ١٠

.األطراف بالتعاقد  
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Contractشروط العقد Conditions

Legal Capacityاالھلیة للتعاقد 

یجب ان تتوفر االھلیة القانونیة للتعاقد و اال یكون اي منھما              •
. فاقدا او معتوھا او سفیھا او محجورا علیھ          

ان یتمتع كل طرف بصالحیة التعاقد بحیث یكون وكیال             •
" المالك او المقاول     "مفوضا من الموكل االصلى     
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Considerationوجود سبب للتعاقد  

یجب لصحة التعاقد ان یكون ھناك منفعة مشروعة للمتعاقدین               •
و تعتبر ھذه المنفعة او العوض ھي السبب المباشر المنشأ         

.للتعاقد  

 Lawful of subjectمشروعیة موضوع االتفاقیة      •
Mater

موضوع االتفاق یجب ان یتوافق مع النظام العام و القانون و                 •
ان یكون مما یباح التعاقد فیھ و اال یكون مخالفا للنظام العام                  

او االداب و یبطل العقد الذي یخالف ذلك     
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Mutualالتفاھم المتبادل    Understanding

یتم االتفاق بین طرفي العقد بالتفاھم المتبادل لموضوع           •
و ینعقد االتفاق بالیجاب و القبول         .  االتفاق

 Invitation to)طرح األعمال في المناقصة •
Tendering )

یعلن عن طرح المشروع سواًء في مناقصة عامة أو محدودة          •
بین عدد من الشركات المتخصصة      
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  مستندات التعاقد    

Invitation to bidالدعوة للعطاء    •

 Instruction forتعلیمات المشاركین بالمناقصة         •
Bidders

Contract Formنموذج العقد  •

خطاب القبول او االسناد    •

عرض المناقصة  •

الشروط الخاصة للمقاول او المؤسسة     •

الشروط العامة •
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مستندات التعاقد

الرسومات ومواصفات األعمال      •

قوائم الكمیات المسعرة     •

البرنامج الزمنى المقدم من المقاول        •

اي مستندات او مراسالت متبادلة قبل توقیع وثیقة العقد و           •
. یقر الطرفان اعتبارھا من وثائق العقد       

و یعتبر ترتیب مستندات العقد اساسا لتفسیر بنود العقد في        •
حالة وجود خالفات او منازعات و ذلك حسب اولویة ترتیبھا                 

. في العقد 
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)التقدم بالعطاء  Bidding )

عندما یحصل المقاول المھتم بتقدیم العطاء عن المشروع              •
المعلن عنھ یقوم بدراسة إمكانیة التنفیذ وتكالیف كل بند            
والتكالیف اإلجمالیة ویقدم عطاءه في الموعد المحدد في             

. مظاریف مغلقة
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المتناقص المستجیب للشروط       
Responding Tenderer

:یعتبر مستجیبا للشروط    •

كل مقاول یوقع في دفتر خاص عند تسلیمھ المناقصة          •

كل العقود یجب إن تكون مصحوبة بكفالة بنكیة           •

)الرصاص ممنوع  (یجب إن تكون األسعار مكتوبة بالحبر        •

یمنع الخصومات أو طلب اإلضافة علي األسعار اإلجمالیة         •
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Openلجنة فتح العطاءات       Tendering
Committee

مھمتھا فتح المظاریف و التأكد من وجود المرفقات المطلوبة             •
و االطالع على أي شطب أو تعدیل و التأكد من سالمة         

. األرقام
Contract Negotiationالممارسة بعد العطاء •
قد یرى كل من المالك أو المقاول إجراء ممارسة أو         •

مفاوضات لمناقشة الشروط واألسعار وإیضاح بعض النقاط         
أو الحصول على شروط أفضل قبل توقیع العقد النھائي بین               

الطرفین وتجري ھذه المفاوضات بین المالك واقرب            
 .المقاولین للفوز بالعطاء وذلك بغرض إجراء المفاضلة        
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Contractالعطاء ترسیھ Awarding

.یخطر المقاول الفائز بنتیجة االختیار بعد ذلك         •

Lowest Priceالترسیة تكون غالبا ألقل األسعار      •

Contract Agreement": اتفاقیة العقد • " 

 أن یقوم بالتوقیع على        - عندما یطلب منھ ذلك    -على المقاول    •
اتفاقیة العقد التي یتم إعدادھا على حساب صاحب العمل             

حسب النموذج الملحق بالشروط الخاصة بما في ذلك          
. التعدیالت التي قد تستدعیھا الضرورة قبل التوقیع           
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ھل یمكن أن یكون العقد المناقصة شفویا ؟

ھناك بعض الدول تقر العقود الشفویة ، و لكن في بالدنا و          •
(  بالذات العقود الھندسیة ال بد و أن تكون بصیغة مكتوبة           

، و ذلك لكثرة الشروط و البنود و حتى یمكن          ) تحریریا
الرجوع إلیھا عند حدوث مشاكل أو سوء فھم بین أطراف           

.العقد
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Bankما ھي الضمانة البنكیة ؟  Guarantee

من مجموع قیمة     % ٥أو  % ٢ھو مبلغ من المال قدره    •
العطاء یجب أن یودعھ مقدم العطاء لدى المالك أو یقدم           

خطاب ضمان بھذه القیمة ألحد البنوك، و ال ُیلتفت إلى أي           
.عطاء غیر مصحوب بھذه الضمانة      
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كفالة حسن التنفیذ     
Performance Security

 بعد تبلغھ قرار اإلحالة وقبل توقیع اتفاقیة           -على المقاول    •
 أن یقدم لصاحب العمل كفالة حسن التنفیذ لضمان           -العقد 

.التزامھ بتنفیذ األشغال حسب شروط العقد    

من قیمة العقد، بحیث تكون         %) ١٠( وتكون الكفالة بنسبة     •
.  صادرة عن بنك أو مؤسسة مالیة مقبولة لدى صاحب العمل       

وتكون مسؤولیة إعداد الكفالة ودفع ما یترتب على           •
. استصدارھا من نفقات ورسوم على حساب المقاول       
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التزامات المقاول

انجاز اإلعمال المتفق علیھا      •

تسلیم األعمال   •

ضمان سالمتھا بعد التنفیذ      •
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التزامات المالك

تمكین المقاول من التنفیذ       •

استالم اإلعمال   •

دفع األجر•


