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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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توقیف العمل
Suspension of Work

 بناء على التعلیمات الصادرة إلیھ من          -ینبغي على المقاول       •
 أن یوقف العمل باألشغال الجاریة أو أي جزء         -المھندس  

منھا للمدة التي یحددھا المھندس وطبقا لإلسلوب الذي یراه         
المھندس الزما ، 

وعلى المقاول في حالة توقیف العمل أن یحافظ على األشغال               •
ویؤمن حمایتھا كلھا أو األجزاء المطلوبة منھا وفق ما یأمر                

.بھ المھندس وتقتضیھ الضرورة    
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)غرامة التأخیر   (التعویض االتفاقي عن التأخیر       
Liquidated damages for delay

إذا قصر المقاول في انجاز اإلشغال خالل مدة العمل ، لكامل          •
األشغال أو ألي قسم منھا تم تحدید مدة انجاز خاصة بھ         

،وتأخر عن تسلیم األشغال،      

فعلى المقاول ، أن یدفع إلى صاحب العمل المبلغ المحدد في            •
عن ھذا   " اتفاقیا  " ملحق عرض المناقصة بوصفھ تعویضا      

اإلخالل وذلك عن كل یوم أو جزء  من یوم ینقضي من             
تاریخ انتھاء مدة العمل حتى التاریخ المحدد في شھادة تسلم           

القسم المعني مع مراعاة    ) تاریخ تسلم    ( اإلعمال كلھا أو    
. تطبیق الحد االقصى الوارد في ملحق عرض المناقصة        
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التعویض االتفاقي عن التأخیر

ولصاحب العمل، دون أن یضر ذلك بأي وسیلة أخرى         •
لالسترداد، أن یخصم قیمة ھذه التعویضات من المبالغ           

.المستحقة أو التي ستستحق للمقاول       

وال یؤدي سداد المقاول لھذه المبالغ أو خصمھا من مستحقاتھ          •
، إلى إعفاءه من التزامھ بإتمام اإلعمال أو من التزاماتھ أو              

.للعقد " مسؤولیاتھ األخرى طبقا   



L3 5

حق المالك بإنھاء العقد

: إذا أصبح المقاول 
غیر قادر على دفع دیونھ بتاریخ استحقاقھا بموجب إي حكم قضائي       •
أو أعلن إفالسھ مختارا أو مضطرا ،•
أو تعرض لتصفیة موجوداتھ أو حل منشأتھ ،    •
أو فقد السیولة النقدیة ،  •
أو اجري تسویة مع دائنیھ،  •
أو إذا تنازل عن العقد لغیره بصورة مخلة بشروط  العقد والمتعلقة •

بالتنازل ،
أو إذا قدم المھندس إلى صاحب العمل تقریرا خطیا یشھد فیھ بان    •

 .المقاول رفض مواصلة العمل في األشغال أو في إي قسم منھا
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حق المالك في توقیف العمل

للمالك الحق في توقیف العمل بالمشروع في أي وقت  حیث              •
. یتم إبالغ المقاول بذلك    

 یوما مقایسة اإلعمال المنجزة و یمنع         ٢٨یتم و خالل مدة     •
. المقاول من تورید أي مواد إلي الموقع بعد تاریخ التعلیق          

في حالة إنھاء العمل بواسطة المالك فللمقاول الحق في               •
التعویض عن اإلعمال غیر المنجزة و ذلك یتقرر بواسطة           

من األعمال غیر    % ٨المفاوضات و بحد أقصي بقیمة        
.المنجزة 
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الحروب و المخاطر الخاصة

سواء كانت حرب     (أعمال عدائیة  إذا حدث إثناء تنفیذ العقد      •
 و التي   أعمال شغب أو اضطرابات مدنیة    أو ) معلنة أو ال 

تشمل البلد الذي تجري فیھ األعمال و كانت ھذه االعمال          
تؤثر علي استمرار العمل فللمقاول أو المالك الحق و خالل           

 یوما إبالغ الطرف األخر بعزمھ إنھاء العقد و یصبح         ٢٨مدة 
. یوما من تاریخ البالغ      ١٤األمر نافذا خالل مدة   
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الحروب و المخاطر الخاصة

یقوم الملك بدفع مستحقات المقاول كاملة عن األعمال المنفذة            •
.مع حساب قیمة المواد الموردة للموقع      

و  .  قد یطالب أي من الطرفین تعلیق اإلعمال بدل من إلغائھا           •
. تكون مھمة حفظ اإلعمال في الموقع من مسؤولیة المقاول             

 بإنھاء أو    أمرا من الحكومة إذا تلقى أي من المالك أو المقاول       •
تعلیق األعمال، فعلى كل طرف إبالغ األخر بذلك و تجري         

. األحكام السابقة بما یخص باقي اإلجراءات       
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حق المقاول في توقیف العمل       
Contractor’s Entitlement to

Suspend Work"

إذا لم یدفع صاحب العمل إلى المقاول المبلغ المستحق لھ            •
بموجب أي شھادة من المھندس  خالل مدة محددة والتي        

یتعین الدفع خاللھا بعد تنزیل الخصومات التي یحق لصاحب                
للعقد ، فیكون للمقاول ، دون إخالل          " العمل إجراؤھا طبقا  

بحقھ في الفوائد ، أن یوقف العمل أو یخفض معدل سیره          
( وذلك بعد توجیھ إخطار مسبق ، إلى صاحب العمل مع         

.صورة إلى المھندس  ) إرسال 
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حق المقاول في توقیف العمل

وعلى المھندس إذا أوقف المقاول العمل أو خفض معدل         •
إلحكام ھذه الفقرة وترتب على ذلك أن عانى       "  سیره وفقا

المقاول من تأخیر أو تحمل بتكالیف ، أن یقرر بعد التشاور             
-: المناسب مع صاحب العمل والمقاول اآلتي       

.  أي تمدید للوقت یستحقھ المقاول     -أ•

.   قیمة مثل ھذه التكالیف التي تضاف الى قیمة العقد         -ب •
) إرسال(وعلى المھندس أن یخطر المقاول بما قرره مـــــع         

صورة الى صاحب العمل   
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اإلخالل من قبل صاحب العمل      
Default of Employer

ألي "   قصر في أن یدفع للمقاول المبلغ المستحق لھ وفقا        -أ
شھادة دفع تم تصدیقھا من قبل المھندس ، على أن تكون ھذه           
الدفعة خاضعة إلجراء أي حسم یحق لصاحب العمل اجراؤه          

بموجب أحكام العقــد ، أو       

 تدخل أو أعاق أو رفض تصدیق أي شھادة دفع للمقاول تم           -ب 
للعقد، أو  " تنظیمھا وفقا     

ماعدا التصفیة   ( إذا كان شركة - أفلس أو وقع تحت التصفیة      -ج
، أو  )بھدف إعادة الھیكلة أو الدمج     
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اإلخالل من قبل صاحب العمل

 قام بإعالم المقاول، أنھ یستحیل علیھ أن یستمر في تحمل                -د
للعقد، ألسباب ناتجة عن خلل اقتصادي ألم بھ          " التزاماتھ وفقا   

ولم یكن بوسعھ توقعھ، أو        

 اذا لم یصدر المھندس أمر المباشرة خالل المدة المحددة في    -ھـ
ملحق عرض المناقصة ،فانھ یحق للمقاول إنھاء استخدامھ             

 مع -بذلك  " بموجب أحكام العقد بتبلیغ صاحب العمل إشعارا           
 وعندھا یعتبر ھذا اإلنھاء    -إرسال نسخة عنھ إلى المھندس    

. من تاریخ اإلشعار     " یوما ) ١٤(بعد مرور  " نافذا 
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الدفع في حالة اإلخالء من مسؤولیة التنفیذ

طارئة خارجة عن إرادة إذا حصلت بعد توقیع العقد ظروف     •
 قانونیا على      المستحیل أو من المتعذر    وجعلت من     الفریقین

اي فریق منھما لھذه األسباب ، او بموجب القانون الذي یحكم             
العقد ، إن یفي بالتزاماتھ التعاقدیة ، ففي مثل ھذه الحالة ،            

متحللین من مسؤولیة التنفیذ     یعتبر الفریقان المتعاقدان       
 ، وعلى صاحب العمل ان یدفع للمقاول ما          لألشغال المتبقیة 

یستحق لھ من مبالغ بالنسبة لألشغال التي تم تنفیذھا حسب             
. األسلوب المنصوص علیھ في العقد     
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طریقة الدفع بعد وضع الید      
 Payment after Termination

) بما في ذلك بدل اإلضرار   (دفع أي مبلغ أخر للمقاول   •
بخصوص العقد ، حتى انتھاء فترة الصیانة وبعد التحقق من             
قیم إكمال األشغال وصیانتھا ، واإلضرار المتعلقة بالتأخیر             

، وجمیع التكالیف التي تكبدھا صاحب العمل           ) إن وجدت (
مقابل القیام بھذه األمور حسب شھادة المھندس المصدقة ،       

وال یستحق للمقاول بعدئذ إال المبلغ الذي یصادق علیھ        
المھندس بأنھ كان مستحقا للمقاول فیما لو أنجز األشغال بحق             

بعد اقتطاع النفقات واحتساب اإلضرار المستحقة لصاحب           
.العمل نظیر إكمال اإلشغال وصیانتھا        
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طریقة الدفع بعد وضع الید

أما إذا كان المبلغ المستحق لصاحب العمل یتجاوز           •
استحقاقات المقاول عند التصفیة ، فیكون المقاول ملزما بدفع               

مقدار تلك الزیادة لصاحب العمل حیث تعتبر دینا واجب           
التسدید لصاحب العمل في ذمة المقاول      
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صیغ العقود القیاسیة

:یوجد العدید من العقود القیاسیة منھا  •

•Federation FIDIC Contract (
) conseils-ingenuesinternational Des 

و یعد عقد الفیدك حالیا من اوسع الصیغ استخداما حول العالم           •
.و ھو عقد مفضل لدي المقاولین   

 لتكون ھي الصیغة     ١٩٩٩تم اعتماد عقد الفیدك نسخة عام      •
المستخدمة لعقد المقاولة الموحد في فلسطین حیث تم اعتماد             

. ٢٠٠٦ذلك في العام   
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صیغ العقود القیاسیة

• یتوفر عقد الفیدك في عدة صیغ و ھي     

• Red Book – Construction Contract 

• Yellow book – Plant(E & M works) and 
Design-Build

• White Book - Consultant services 

• Silver Book -Design and Build & turnkey 
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Worldعقد البنك الدولي  • Bank
یوجد صیغتان لعقد البنك الدولى      •

 Standard Building Documentعقد البناء   •
(Works)

Procurements Contract (Goods)عقد االشتراء  •
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عقود المواصفات البریطانیة

و منھا   •
•UK Central Government (PACE) 
•Joint Contracts Tribunal (JCT)
•Institute Of Civil Engineers (ICE)
•Institute of Chemical Engineers ( IChem E) 
•Association of Consultant Architects ( 

ACA)
•British Property Federation (BPF).
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العقود االمریكیة

: اھم ھذه العقود و اكثرھا شیوعا ھو  •

•Contract For Construction (AIA Document 
A201)

•AIA is The American Institute of Architects 
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• دفتر عقد المقاولة الموحد 

• للمشاریع االنشائیة   

• الجـزء األول  

• الشـروط العامـــة   

• )١٩٩٩فیدیـك  ( 


