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 : الملخص

بإصالح وتجديد مبنى سكني بهدف بيعه. عادة ما يتم إبرام مثل هذه العقود من عقد البناء هو نوع من االتفاق بين طرفين أو أكثر للقيام  
قبل مطوري العقارات الذين حصلوا على هيكل قائم، مع خطط لتجديده ثم بيع العقار في وقت الحق. نظًرا ألن معظم المطورين ليسوا 

على مشاريعهم. يهدف البحث الحالي إلى فهم طريقة إعداد    خبراء في بناء المنازل، فإنهم غالًبا ما يوظفون مقاولين عامين لإلشراف
ل على التقارير وتقديم المقترحات في العقود الالزمة للبناء. وقد تم اإلعتماد في هذا البحث على البيانات الثانوية التي من خاللها تم العم

 تعزيز البحث ويشمل اإلطار النظري. 

  :المقدمة

من أكثر أنواع التقارير شيوًعا التي من المحتمل أن تجد نفسك تكتبها في مكان العمل. هذه التقارير مقنعة   تعد االقتراحات وتقارير التقدم
وفي   بطبيعتها: تحاول المقترحات إقناع القارئ بقبول الفكرة التي اقترحها الكاتب. تؤكد تقارير التقدم للقارئ أن المشروع في الوقت المحدد 

 كل منطقي سبب عدم سير األمور وفًقا للخطة األولية. حدود الميزانية، أو تشرح بش

االقتراح، بالمعنى التقني، هو وثيقة تحاول إقناع القارئ بتنفيذ خطة مقترحة أو الموافقة على مشروع مقترح. تعتمد معظم الشركات على  
ب إقناع القارئ بأن الخطة أو المشروع كتابة مقترحات فعالة لضمان استمرار أعمالهم بنجاح والحصول على عقود جديدة. يحاول الكات

 المقترح يستحق القيام به )يستحق الوقت والجهد والمصروفات الالزمة للتنفيذ أو المتابعة(، وأن المؤلف يمثل أفضل مرشح لتنفيذ الفكرة،
 وأنه سينتج. فوائد غير ملموسة. 

دف معّين وجمهور محّدد. غالًبا ما يتطّرق التقرير إلى تحليل التقرير في جوهره عبارة عن مستند قصير مختصر ومباشر، ُيكتب عادة له
 موقف أو مشكلة معّينة، ويقّدم توصيات التخاذ القرارات مستقباًل. وُيعرف عنه أّنه ورقة حقائق لذا يجب أن تكون واضحة حسنة التنظيم. 

نيف التالية شائعة االستخدام وتساعد عادة في عملية  ليس هنالك في الواقع تصنيف عالمي موّحد يصّنف أشكال التقارير، لكن فئات التص
 دراسة التقارير واستخدامها. 

التقارير الرسمية تكون شديدة التنظيم وترّكز بشكل كبير على الحيادية والترتيب، كما أنها تتضّمن الكثير من التفاصيل وتلتزم بصيغة 
لم. أّما التقارير غير الرسمية، فتكون عبارة عن رسائل قصيرة ُتكتب بُلغة كتابة معّينة يتّم فيها إزالة بعض العناصر مثل ضمائر المتك

 طبيعية اعتيادية مستخدمة في الحياة اليومية. 

 تقارير االقتراح هي نوع من التقارير التي تهدف إلى حّل مشكلة معّينة. حيث أّنها تتضّمن عادة خّطة شركة معينة لتلبية احتياجات شركة
أخرى. معظم المؤسسات الحكومية تعلن عن احتياجاتها من خالل نشر ما ُيعرف "دعوة لتقديم المقترحات"، والتي تقّدم بناًء أو مؤسسة  

 عليها الشركات المختلفة تقاريرها التي توّضح فيها كيف يمكنها حّل المشكلة المطروحة ومعالجتها. 

داخل المؤسسة الواحدة. فالتقاريُر التي تتنّقل من األعلى إلى األسفل أو    يعتمد هذا النوع من التصنيف على اتجاه حركة التقارير في
 بالعكس في السلم الوظيفي للشركة )من المدراء إلى الموظفين أو العكس(، ُتسّمى بالتقارير الرأسية.
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الواحدة، أّما التقارير الخارجية فهي كما يمكن ان تسمى بعض التقارير، بالتقارير الداخلية والتي يتّم تبادلها داخل الشركة أو المؤسسة   
 تلك التي تنتقل بين شركات متعدّدة مثل التقارير السنوية أو المالية للشركات. 

غالًبا ما تتم كتابة العروض استجابًة لطلب تقديم العروض من قبل وكالة أو منظمة أو شركة حكومية. تتلقى الهيئة الطالبة مقترحات 
تراجع المقترحات المقدمة، وتختار أفضل العروض للمضي قدًما. غالًبا ما يعتمد تقييمهم للمقترحات المقدمة  متعددة استجابة لطلبها، و 

القارئ بأن فكرتك هي الفكرة التي تستحق  على نموذج تقييم يصنف العناصر المختلفة للمقترحات. وبالتالي، يجب أن يقنع اقتراحك 
إلى بدء مشروع وجعل القارئ يأذن بمسار العمل المقترح في الوثيقة. قد تشمل هذه مقترحات المتابعة. المقترحات هي وثائق مقنعة تهدف  

 أداء مهمة تقديم منتج تقديم خدمة يمكن أن يكون للمقترحات أغراض مختلفة.

 أربعة أنواع من العروض المقترحات 

داخل مؤسستك أو لدى شخص آخر. من األوصاف مصنفة من حيث ما إذا كانت قد ُطلبت أم ال، وما إذا كانت تهدف إلى حل مشكلة  
 التالية، سترى أنه يمكن أن تتداخل أيًضا: 

العروض المطلوبة: تحدد المنظمة موقًفا أو مشكلة تريد تحسينها أو حلها وتصدر )طلب العروض( تطلب تقديم مقترحات حول  -1
إقناًعا، وغالًبا ما تستخدم نموذج تقييم تفصيلي أو مخطط  كيفية معالجتها. ستقوم المنظمة الطالبة بفحص المقترحات واختيار أكثرها  

 أهداف مرجحة لتحديد االقتراح األفضل الذي يستجيب للطلب.
االقتراحات غير المطلوبة: يدرك الكاتب مشكلة أو فرصة ويأخذ زمام المبادرة القتراح طريقة لحل المشكلة أو االستفادة من الفرصة   -2

 غالًبا ما يكون هذا هو أصعب نوع من المقترحات للحصول على الموافقة. )دون أن يطلب منه ذلك(.  
االقتراحات الداخلية: تتم كتابتها بواسطة ومن أجل شخص داخل نفس المنظمة. نظًرا ألن كاًل من الكاتب والقارئ يتشاركان في  -3

ة، وعادة ما تتناول طريقة ما لتحسين نفس سياق مكان العمل، فإن هذه المقترحات عموًما تكون أقصر من المقترحات الخارجي
  الوضع المرتبط بالعمل )اإلنتاجية، والكفاءة، والربح، وما إلى ذلك(. كوثائق داخلية، غالًبا ما يتم إرسالها كمذكرات، أو يتم تقديمها 

 مع مذكرة إذا كان االقتراح طوياًل.
فصل )عادة لطلب األعمال(. نظًرا ألن هذه مستندات خارجية،  المقترحات الخارجية: يتم إرسالها خارج مؤسسة الكاتب إلى كيان من -4

يتم إرسالها عادًة كتقرير رسمي )إذا كان طوياًل(، يتم تقديمه بواسطة خطاب تغطية )خطاب إحالة(. عادة ما يتم إرسال المقترحات 
 الخارجية استجابة لطلب تقديم العروض، ولكن ليس دائًما.

 صول الكتابة الفنية بشكل عام تفعل ما يلي:المقترحات المكتوبة كمهمة في ف 

حدد وحدد المشكلة التي تحتاج إلى حل أو الفرصة التي يمكن االستفادة منها. يجب أن ُتظهر أنك تفهم المشكلة / الموقف بوضوح إذا  
٪( على وضوح ودقة تعريف  20لي  كنت تريد إقناع القارئ بأنه يمكنك حلها. تضع القواعد التي تقيم المقترحات عموًما وزًنا كبيًرا )حوا

 المشكلة. 

ِصف مشروعك المقترح، وحدد بوضوح نطاق ما تقترح القيام به. في كثير من األحيان، من األفضل إعطاء نظرة عامة عن فكرتك، ثم 
 تقسيمها إلى أقسام فرعية أكثر تفصياًل.
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ديد، وضح كيف سيحقق األهداف ويلتزم بالقيود الموضحة  وضح كيف سيحل الحل المقترح المشكلة ويقدم فوائد ملموسة. على وجه التح
في تعريف المشكلة. أعط أمثلة محددة. أظهر االختالفات المحددة بين "كيف تسير األمور اآلن وكيف يمكن أن تكون تجريبًيا قدر  

 ك المقترحة. اإلمكان، لكن استعن بكل االستراتيجيات المناسبة لإلقناع. أكد على النتائج والفوائد وجدوى فكرت

قم بتضمين التفاصيل العملية: اقترح ميزانية وجدول زمني الستكمال مشروعك. قم بتمثيلها بيانيًا )جدول الميزانية ومخطط جانت(. يجب 
أن يتضمن الجدول الزمني الخاص بك المعالم الرئيسية أو مخرجات المشروع ، باإلضافة إلى التواريخ أو األطر الزمنية إلكمال كل  

 ةخطو 

 اختتم بعرض نهائي يلخص ويؤكد فوائد تنفيذ فكرتك المقترحة ولكن دون أن يبدو األمر كإعالن. 

 ولكتابة تقرير  بأفضل صورة يجب الحرص على ما يلي: 

قم بوضع أهداف محددة عند كتابة التقرير الهندسي.. عالوة على ضرورة تحديد البيانات الرئيسية والمعلومات المحددة التي يرغب -أ
 لموظف بسردها أو اإلشارة إليها من خالل هذا التقرير.ا

في أغلب األحيان يكون الغرض األساسي من هذا التقرير هو توصيل بعض المعلومات إلى صاحب العمل.. لذا فيجب الحرص -ب
 عند طرح تلك المعلومات، وصياغتها بصورة صحيحة وواضحة وموضوعية.. بعيًدا عن التحيز 

 داف لكتابة التقارير بكافة أنواعها ومسمياتها بما يلي:يمكن تحديد أهم االه

فهم التقارير يساعد قيادة المؤسسة في الحصول على المعلومات الالزمة حول وضع المؤسسة إداريا وماليا وفنيا وبالتالي يساعد  •
 على اتخاذ القرارات بدقة أكبر وموضوعية. 

مؤسسة من حيث نقاط القوة وسبل تطويرها، وكذلك نقاط الضعف وسبل  تساعد التقارير بعملية تحليل وتشخيص ظروف وواقع ال •
 معالجتها والحد منها.

تساهم التقارير بإبراز وعرض إنجازات المؤسسة بشكل عام ودوائرها وأقسامها أو مشاريعها بشكل خاص، وهذا من شأنه أن يساعد   •
 بعكس صورة إيجابية عن المؤسسة أو أحد مكوناتها. 

وسيلة للتفاعل داخليا بين مكونات المؤسسة (من أقسام ووحدات إدارية)، وكذلك خارجيا مع المؤسسات التي يرتبط  تعتبر التقارير   •
 عملها بالمؤسسة من وزارات أو مؤسسات تنويل.

لك يشكل  تساهم التقارير بعملية التوثيق داخل المؤسسة حيث يعتبر التقرير أداة تسجيل وتوثيق للمعلومات والبيانات والحقائق، وكذ •
 التقرير سجل تاريخي للمؤسسة أو الحد وحداتها األدارية. 

عند االنتهاء من كتابة الجزء األول من التقرير.. ينبغي على الموظف البدء بمراجعته؛ حتى يتسنى له إمكانية إدخال التعديالت على  -ج
 األجزاء التي تتطلب ذلك.

 ر و االلتزام بالتنسيق الموضوع له منذ البداية، مع مراعاة تجنب اإلخالل بهذا التنسيق.التأكد من سالمة الهيكل المبني عليه هذا التقري  -٤
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االلتزام بكتابة التقرير باللغة العربية الصحيحة والخالية من كل األخطاء اللغوية واإلمالئية كذلك لتتمكن من توصيل المعلومة إلى    -د
 الجهة المختصة على النحو األفضل. 

التعديالت على هذا التقرير في حال اقتضت الحاجة بحيث يمكنك التعديل سواء بالحذف أو اإلضافة و مراعاة ضرورة حفظ إدراج    -ه
 تلك اإلعدادات بعد االنتهاء من التعديل مباشرًة.

كل المعلومات والبيانات   مراجعة التقرير الفني بطريقة أكثر دقة هي الخطوة األهم على اإلطالق و يتوجب التأكد من أنه مستوفًيا إلى  -و
 التي ترغب باإلشارة إليها من خالله. 

 الحرص ترابط الجمل واستخدام عالمات الترقيم بصورة صحيحة  و مراجعة التقرير قبل  رفعه إلى الجهة المختصة باألمر. -ز

 تعريف العقد الهندسي 

هندسي معين وهما صاحب العمل)جهة التعاقد( ويرمز له عادة في العقود العقد هو وثيقة اتفاق مكتوبة بين طرفي التعاقد لتنفيذ مشروع 
 الهندسية )عقود المقاوالت( بالطرف اآلول, والشركة المنفذة )المقاول( ويرمز لة فى العقود الهندسية )عقود المقاوالت( بالطرف الثاني,

 وعلى ذلك فأن العقد يوضح فيه حقوق والتزامات كل طرف تجاه اآلخر.

 يات العقد: محتو 

 االتفاقية )صيغة العقد(  -1

 الشروط العامة والشروط الخاصة  -2

 المواصفات  -3
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 بنود قوائم الكميات ) مقاييس األعمال (  -4

 الرسومات الهندسية للمشروع  -5

 الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع -6

 خطابات ضمان أوأية مالحق أخرى  -7

 وضحة بالرسم التالي:انواع العقود الهندسية حسب عقد المقاولة م

 استراتيجية اعداد العقود 

 التخطيط المبكر للعقد -أوال

يشمل التخطيط المبكر للعقد، تقدير االحتياجات، تحديد نطاق األعمال، تقدير التكلفة، تحديد أنواع الدفع، بحث التأمينات المطلوبة، 
داء، معايير التقييم، إقرارات ما قبل التعاقد، اإلخطار بالترسية. وهذه اختيار األسلوب األمثل للتعاقد، عناصر قبول األعمال، معايير األ

الخطوات معقدة ومن الممكن حدوث أخطاء خاللها. ويمكن للتخطيط الصحيح تقليل أو إزالة خطر وقوع أي خطأ خالل مدة تنفيذ العقد. 
 .وسنبحث فيما يلي كل خطوة على حدة
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 تقدير االحتياجات  -1

جات إلى التأكد من أن فريق المتعاقدين يخطط لتحقيق الهدف الصحيح من التعاقد. ومن المهم تحديد أهداف التعاقد  يهدف تقييم االحتيا
المقاول. ومن ثم، يشكل تقدير  أداء  التحقق من  التعاقد, وفي  الفريق الحقا في تحديد نطاق األعمال ووثائق  بشكل واضح لمساعدة 

 .االحتياجات األساس لعملية التعاقد

 تحديد نطاق األعمال -2

يمثل نطاق األعمال أهمية كبيرة نظرا ألنه يشكل إطار العمل األساسي للعقد. ويعد تقييم االحتياجات األساس الذي ينبني عليه نطاق 
 األعمال. وُيقصد بنطاق األعمال الوصف التفصيلي لألعمال المطلوب من المتعاقد أن يؤديها بشكل مقبول للجهة المتعاقدة. ويمكن
عادة ربط نجاح العقد أو فشله بمدى كفاءة التخطيط والتحليل، وكل ما يحتوي عليه نطاق األعمال. ومن شأن الوقت المنقضي في  

 .التخطيط والتحليل وتحديد نطاق األعمال أن يؤدي إلى توفير الوقت والموارد واألموال وأن يحسن جودة السلع والخدمات المقدمة

 :من المهم جدا التأكد من أنه وعند تحديد نطاق األعمال،

 .يضمن تحقيق أفضل فائدة اقتصادية  -

 .يكون محددا بوضوح  -

 .سليما من الناحية التعاقدية  -

 .غير متحيز لصالح المتعاقد أو ضده  -

 .يشجع على ابتكار الحلول لألعمال المحددة المطلوب القيام بها، إذا كان ذلك مناسبا -

 .ومفتوحة إلى أقصى حد معقوليسمح بمنافسة حرة   -

 تقدير التكاليف  -3

من الضروري في أثناء مرحلة التخطيط للمشروع موضوع التعاقد، وضع تقدير لتكاليفه. ويساعد تقدير التكاليف الجهة المتعاقدة في 
يك فكرة عن مجموعة األعمال التي  تحديد أسلوب التعاقد الذي ستستخدمه. وحتى إن كان تقدير التكاليف مقيدا بقيود الموازنة، فإنه سيعط

 .يمكن أن تدرجها الجهة المتعاقدة في نطاق األعمال

وعند تقدير تكاليف العملية موضوع التعاقد، يجب على الجهة المتعاقدة أن تستعين بكل من الخبرة لديها في مجال التعاقد للمساعدة في  
المتعاقدة   الجهة  لدى  لم يكن  التكاليف. وإذا  تقدير  في هذا  عملية  الحصول على معلومات  يمكنها  المجال،  في هذا  الخبرة  لديه  من 

الخصوص من المقاولين أو المتعهدين المتخصصين. وعند اتصالك بالمقاولين أو المتعهدين، يجب إبالغهم أنك تريد فحسب معلومات 
ن الجهة المتعاقدة أو المقاول / المتعهد. وعند  لتقدير التكاليف على نحو صحيح, وأن التقدير المقدم منهم ال يمثل عرضا ملزما ألي م
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الحصول على تقدير األسعار من مقدمي العطاءات المحتملين, ينبغي توخي الحذر لتجنب إعطاء أي من مقدمي العطاء المحتملين ميزة 
 .تنافسية

 تحديد نوع الدفع  -4

. ومن ثم، يجب على الجهة المتعاقدة أن تقيس أو تتحقق من  ألسلوب الدفع تأثير مباشر على كيفية تحديد نطاق األعمال وإدارة العقد
تحديد كل األعمال المطلوبة، ومن المبالغ التي سيتعين عليها أن تدفعها وعدد مرات الدفع. وثمة أنواع عدة للدفع. وينبغي أن تتماشى 

د بشكل صحيح عن أداء األعمال ويشجعه على  المدفوعات مع نوع المنتج أو الخدمة الُمَسلمة. ويجب تنظيم الدفع بحيث يعوض المتعاق
 .أدائها وإتمامها في الوقت المحدد وبشكل عام، ينبغي أن يكون المبلغ المدفوع يساوي تقريبا قيمة األعمال المنجزة

 التأمينات  -5

 :هناك ثالثة أنواع رئيسية من التأمينات فيما يتعلق بإجراءات المناقصات؛ هى

 االبتدائى المؤقتالتأمين  -1

% من القيمة التقديرية للمشروع. ولجهة العمل الحق في 3تحدد قيمة هذا التأمين في الدعوة إلى المناقصة، ويشترط أال تزيد قيمتة عن  
زه رفض أي عطاء غير مصحوب بتأمين ابتدائى مقبول. وفي حالة عدم فوز مقدم العطاء بالعقد يرد إليه هذا التأمين، أما في حالة فو 

دائى في  بالعقد يتم اإلفراج عن التأمين االبتدائى عند توقيع العقد وتقديم التأمين النهائى للتنفيذ. ويجوز لجهة العمل مصادرة التأمين اإلبت
 .حالة انسحاب مقدم العطاء خالل فترة سريان العطاء أو امتناعه عن توقيع العقد، أو تقاعسه عن تقديم التأمين النهائى للتنفيذ

جوز تقديم التأمين نقدا أو بشيك أو بخطاب ضمان. وفي حالة تقديم التأمين نقدا، يتم ذلك بإيداع قيمة التأمين بخزينة الجهة اإلدارية  وي
بموجب إيصال رسمي. وفي حالة تقديمه بشيك، يجب أن يكون الشيك مؤشرا عليه بالقبول من المصرف المسحوب عليه. وفي حالة  

 :ب التأكد من توفر الشروط التاليةتقديمه بخطاب ضمان، يج

 أن يكون الخطاب صادرا من مصرف محلي معتمد. •
 أال يقترن الخطاب بأي قيد أو شرط. •
أن يتضمن الخطاب إقرار المصرف المصدر بأنه مستعد ألن يدفع تحت أمر الجهة اإلدارية مبلغا يوازي التأمين المطلوب وأنه   •

 دون االلتفات إلى أية معارضة من مقدم العطاء.مستعد ألدائه بأكمله عند أول طلب منها 
 أن المصرف لم يجاوز الحد األقصى المعين لمجموع خطابات الضمان المرخص له في إصدارها. •
 .يوما على األقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات  30إذا كان خطاب الضمان محدد المدة، فيجب أال تقل مدة سريانه عن   •
  المقدمة تأمين الدفعة -2

فور إرساء العقد على المقاول يجوز لجهة العمل إعطائه دفعة مقدمة من مستحقاته بموجب العقد مقابل تقديم تأمين بنفس قيمة الدفعة 
 .المقدمة. وهذا التأمين يكون عادة في صورة خطاب ضمان بنكي
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التنفيذ اواالداءعلى االستشاري بعد تبلغه قرار اإلحالة وقبل ت -3 العقد ان يقدم لصاحب العمل كفالة حسن االداء كفالة حسن  وقيع 
ضمانة لتقديمه الخدمات الهندسية وقيامه بكامل إلتزاماته بموجب العقد بمدة تزيد عن ثالثة أشهر على مدة العقد وتكون الكفالة  

الكف10بنسبة   نموذج  معتمدة رسميًا حسب  مالية  أو مؤسسة  بنك  المقبولة صادرة عن  العقد  قيمة  دائرة %، من  في  المعتمد  الة 
قابلة   لثالثة اشهر  العمل تمديدها على حساب االستشاري  الكفالة فيحق لصاحب  الحكومية، وإذا تطلب األمر تمديد  المشتريات 
النهائية  الكفالة بعد موافقته على المخالصة  للتجديد لمدة مماثلة حسب متطلبات سير العمل، وعلى صاحب العمل اإلفراج عن 

 قبل االستشاري. المقدمة من 

 اختيار األسلوب األمثل للتعاقد 

 :فيما يلي أساليب التعاقد التي يمكن أن تستخدم في اختيار أفضل مقدمي العطاءات

تستخدم في الدعوة لتقديم العطاء الطريقة التنافسية في تقديم العطاء وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون    :الدعوة لتقديم عطاءات •
 .المتطلبات محددة بوضوح وليس هناك ما يدعو إلجراء مفاوضات ويكون السعر هو العامل الرئيس في عملية االختيار

سًا، كأحد طرق التخطيط. ويعد طلب الحصول على المعلومات طلب تقديم معلومات: يستخدم أسلوب "طلب تقديم معلومات"، أسا •
أسلوبا اختياريا يمكن استخدامه لجمع المعلومات بهدف إعداد مستندات كاملة ودقيقة للتعاقد عندما ال تتوفر لدى الجهة المتعاقدة  

بات الحصول على المعلومات لتحديد المعلومات الضرورية إلعداد مستندات كاملة ودقيقة للمناقصة المقرر طرحها. كما تستخدم طل
معايير الصناعة, وأفضل الممارسات، ومقاييس األداء المحتمل، وفئات التكاليف واألسعار، أو للتأكيد بشكل عام على مستوى الفائدة  

لي ألهداف  الذي سيعود على مقدمي العطاءات المتوقعين. وعادة، تقترن المستندات التمهيدية للمناقصة التي تحتوي على وصف أو 
المحتملين.  العطاء  أجل مراجعتهما من جانب مقدمي  المعلومات من  الحصول على  التعاقد بطلب  العملية موضوع  ومواصفات 
ويجوز للجهة المتعاقدة أن تستخدم المعلومات المتحصل عليها من ردود المتعاقدين المحتملين بهدف إتمام مستندات المناقصة. وال 

لزمة بأن تدرج أي أو كل التعليقات والمقترحات التي يبديها المقاولون الُمستطلع آراؤهم ولكن األمل أن يقدم  تعد الجهة المتعاقدة مُ 
 المقاول معلومات مفيدة في تحديد نطاق العملية موضوع التعاقد وتقدير تكاليفها.

 عناصر اقتراح إضافية للنظر فيها 

 .قارئ بأن لديك المهارات والخبرة والخبرة المطلوبة إلكمال هذه الوظيفةصف مؤهالتك لتولي هذا المشروع أو قيادته؛ إقناع ال -1
 .حدد الرسومات التي ستستخدمها لتوضيح أفكارك، وتقديم البيانات، وتحسين عرضك -2
 .قم بتضمين بحث ثانوي لتعزيز مصداقيتك وقوة اقتراحك -3
 لجمهور خارجي؟ هل يتطلب خطاب إحالة؟ اختر التنسيق؛ هل هذه مذكرة لجمهور داخلي أم تقرير رسمي  -4

 يجب أن تكون جميع المقترحات مقنعة ومنطقية وذات مصداقية، وللقيام بذلك، يجب أن يأخذوا بعين االعتبار الجمهور والغرض والنبرة. 
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 نموذج وصيغة عقد بناء

)….( في )…..( حسب المواصفات والرسومات قام الطرف األول بتكليف الطرف الثاني بمهمة بناء منزل في حي  أواًل: مقدمة العقد:
 المرفقة والمعتمدة من المكتب وبإشراف مهندس معين. من قبل الطرف األول.

 : ثانيًا: شروط العقد

 تعد مقدمة هذا العقد والشروط الفنية والمواصفات والرسومات والخطط المرفقة جزًءا ال يتجزأ من هذا العقد. للطرف األول الحق في تعديل
توسيع هذه الخطط، وهو ما يجب القيام به قبل تنفيذ هذه المراحل. والثاني أنه قام بمراجعة هذا العقد، وقراءة متطلبات هذه الرسومات أو  

 والمخططات والمواصفات والشروط المعتمدة من مكتب التصميم، وكان عليه تدقيقها وتحمل جميع تبعات عدم قراءتها.

ت إشراف مهندس متخصص يعينه الطرف األول ويتسلم توجيهاته بحيث يتم االنتهاء من العمل في الوقت يتولى الطرف الثاني التنفيذ تح
 المحدد حسب المراحل المعدة والمعتمدة، مع التزامه بتوفير المعدات والعاملين بالحمل من كل عمل.

بكة مع أعمال البناء مثل الكهرباء والتكييف والسباكة. تقع يلتزم الطرف الثاني بالتنسيق مع المقاولين اآلخرين فيما يتعلق بأعمالهم المتشا
هذه األعمال خارج نطاق عمل الطرف الثاني، ولكن يجب التنسيق قبل بدء هذه األعمال لذلك، فإن أي أعمال يتم هدمها وإزالتها يتحملها 

 الطرف المسؤول بعد تحديد ذلك قبل بدء هذه األعمال. 

 .زام بجميع أنظمة الدولة وعدم إيذاء اآلخرين أو التعدي على الشوارع المحيطةيوافق الطرف الثاني على االلت

 في حالة وجود نزاع بين الطرفين يكون رأي المهندس المشرف حاسًما ونهائًيا ضمن المواصفات الفنية. 

ل ال الحصر: أعمال حفر، صب يجب أن يكون العمل طبقًا للرسومات الهندسية المعتمدة ويشمل على سبيل المثا: ثالثًا: مجال العمل
 .الخرسانة العادية، صب الخرسانة المسلحة للجدران االستنادية، قواعد وأعناق األعمدة، األعمدة، الركائز واألسقف، واجهات تحلية المياه

بناء قبل الدفن. عزل  ال يجوز بناء الكمرات والواجهات الخرسانية إال إذا كانت داخل أو فوق مستوى األرض. يجب االنتهاء من أعمال ال
مم( لمنع انتقال الحرارة بين القبو وبقية   8القواعد والتالل والرقاب المدفونة. يتم صب األرضيات الخرسانية داخل المبنى بشبكة تقوية )

لما يبدو عليه   المنزل. يتم قطع الخشب لتشكيله وفًقا للخطط، ثم يتم تغطيته بعزل لباد. عندما يقول العزل الحراري، آخذه لتخزين صور
 بالفعل.
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 : رابعًا: مدة العقد

 مدة تنفيذ هذا العقد من تاريخ توقيعه.

 : خامسًا: الغرامات

%(،  15يجب أن ينص العقد على دفع غرامة على التأخير في تنفيذ العقد، ويحدد مبلغ غرامة التأخير بنسبة عادلة ال تتجاوز ) -1
حالة لم يرد النص صراحة على النسبة تطبق المعادلة الواردة في التعليمات الصادرة خمس عشر في المائة من قيمة العقد، وفي  

 لهذه الغاية. 
ما لم ينص على خالف ذلك في وثائق الشراء يجوز تحديد مبالغ غرامات التأخير ألنواع العقود جميعها بمبلغ يومي مقطوع يثبت   -2

 حددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. في وثائق الشراء وشروط العقد بما ال يتجاوز النسبة الم
يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل إذا تأخر الدفع أو لم يتم استالمه لمدة أسبوع بعد استالم المهندس المشرف، ويعتبر هذا   -3

 .أسبوًعا إضافًيا على مدة العقد األصلي

رة على الوفاء بالتزاماته إذا كانت األسباب الموضحة أدناه خارجة  ال يتحمل المالك وال المقاول مسؤولية أي تأخير في العمل أو عدم القد
 .الكوارث الطبيعية –الحروب  –عن إرادتهما: 

  .يجب على الطرف الثاني توفير جدول زمني لتشييد المبنى

 يومًا أو تقّصر في عمله.  15يحق للطرف األول سحب العمل إذا توقف الطرف الثاني عن العمل ألكثر من 

 : : التكلفة االجمالية للمشروعسادساً 

 () سعر المتر للمبنى الرئيسي بالمواد 

 ثمن كل متر طولي من األسوار المصنوعة من مواد العظام حسب التصميم الذي سيقدمه المهندس المشرف.

 : سابعًا: طريقة التمتير

 .ا تثبيت الدرج على السقفعوارض سقف المنزل، وكذلك الباب وجميع عوارض األرضية، ال يجب أن تحسب. يجب أيًض  •
 .أمتار 3يبلغ عمق خزان المياه  •
 .يجب استخدام متر واحد فقط لقياس عمق البئر •
 .القبو والقبة تحسب المتر متر ونصف •
 التمتير طبقًا للمخططات هندسيًا.  •
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 :ثامنًا: الدفعات

 :المبانــي 

 .األعمال المنجزة وضرورة التركيز على الدفعة األخيرةتم االتفاق عليه ،ولكن يجب مراعاة توافق المدفوعات مع حجم 

 :األســوار 

 . %25عند االنتهاء من القواعد 

 .%25عند االنتهاء من الميدة الرابطة 

 .%25عند االنتهاء من أعمال البلوك 

 ٪. 25يجب أن يتم االنتهاء من الكورنيش والسور في الوقت الذي يعود فيه المهندس 

 ٢٠٢٢لعام  ٨احب العمل في نظام المشتريات واللوازم الحكومية رقم إنهاء العقد من قبل ص

/أ(، مع دفع اتعاب االستشاري عن االعمال  12يحق لصاحب العمل في اي وقت انهاء العقد ألسباب غير االسباب الواردة في المادة )
هاء العمل خاللها انها منجزه وتدفع اتعابها كاملة، اضافة  المنجزة والموافق عليها للمراحل السابقة كاملة واعتبار اعمال المرحلة التي تم ان

%، من قيمة اعمال المراحل المتبقية والتي لم يبدأ االستشاري العمل بها، إال أنه ال يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد 10الى نسبة  
 بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها بنفسه او من قبل استشاري أخر.

 الستشاري مقصرًا في اداء عمله اذا حصل اثناء تنفيذ هذا العقد اي من الحاالت التالية: أ يعتبر ا-12المادة 

 اي تأخير غير مبرر في انجاز العمل والواجبات وتقديم الخدمات المطلوبة. .1
 قدم عماًل بمستوى ال يتناسب مع اصول واعراف ممارسة المهنة الهندسية او اهمال في اداء مهامه.  .2
 (، من هذا العقد. 6تغيير اي من مستخدميه العاملين مخالفًا بذلك التعليمات المحددة بالمادة رقم ) تخلف عن  .3
 قام بالتلزيم من الباطن الي جزء من المهام الموكلة إليه بدون موافقة صاحب العمل.  .4
 لم يلتزم بتقديم عملي يلبي المتطلبات االساسية للمشروع. .5
 او لجأ إلى مخالصة لصالح دائنيه.  اعسر او اصبح غير ذي مالءة مالية، .6

 /أ(، أعاله انهاء العقد بموجب األجراءات التالية:12ولصاحب العمل في اي من الحاالت المنصوص عليها في الفقرة )

 (، يومًا لتصويب المخالفة. 21: توجيه انذار اول لالستشاري مع منحه مهلة لمدة )أوالً 

 (، يومًا لتصويب المخالفة.14مخالفة، يتم توجيه إنذار ثاني له مع منحه مدة ): في حالة عدم تصويب االستشاري للثانياً 
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: في حالة مرور فترة اإلنذار الثانية دون تصويب للوضع او اتخاذ اجراءات جادة ومقنعة إلزالة االسباب المخالفة، يحق لصاحب ثالثاً 
بإكمال الخدمات المطلوبة بواسطة اجهزته الخاصة او ان يعهد الى    العمل إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن االداء او جزء منها، ويقوم

 مستشارين اخرين القيام بمثل هذه الخدمات. 

وتتم محاسبة االستشاري على ما قدمه من مراحل موافق عليها لتاريخه محسومًا منه اي فروق من بدالت االتعاب والكلفة التي يتكبدها  
/ب(، من هذه 12المتبقية، ويتم احتساب هذه الفروقات من قبل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )صاحب العمل النجاز المراحل  

 المادة.

/ج(، إنهاء العقد فورًا وبدون توجيه انذارات، 12: يحق لصاحب العمل في الحاالت الطارئة او الخاصة المنصوص عليها في الفقرة )رابعاً 
 الفقرة ثالثًا أعاله.وتتم محاسبة االستشاري حسب ما ورد في 

/ب(: إذا تبين لصاحب العمل اثناء تنفيذ األعمال المشمولة في هذا العقد او بعد انتهائها ان هناك نقص او خطأ في الدراسة  12المادة )
ه اثناء  قد ينجم عنه خطورة على المنشأ او زيادة كبيرة في التكاليف عن قيمة عطاء التنفيذ وذلك بسبب تقصير اإلستشاري او اجهزت

فعندها يقوم صاحب العمل بمخاطبة وزير االشغال العامة واالسكان مبينًا تقصير االستشاري ويطلب تشكيل لجنة فنية لتحديد مسؤوليته 
 من ذوي الخبرة واالختصاص على النحو التالي: 

 مدير عام دائرة العطاءات الحكومية او من يفوضه خطيًا، رئيسًا للجنة. .1
 وزارة االشغال العامة واالسكان.مهندسًا مندوبًا عن  .2
 مهندسًا مندوبًا عن نقابة المهندسيين االردنيين. .3
 مهندسًا مندوبًا عن هيئة المكاتب الهندسية في نقابة المهندسيين االردنيين.  .4
 مهندسًا من ديوان المحاسبة.  .5

ترفع توصيتها إلى وزير االشغال العامة واالسكان تقوم هذه اللجنة بدراسة كافة ابعاد المشكلة واالتصال والتنسيق مع الجهات المعنية و 
محددة مسؤولية االستشاري، فإذا كان قرارها باألكثرية او باالجماع بالنسبة لتقصير االستشاري ومسؤوليته عن االخطاء والعيوب يصدر  

 ك. الوزير قراره ملزمًا االستشاري بمعالجة التقصير و محماًل اياه جميع التبعات المالية جراء ذل

 مواصفات البناء الخرساني: 

 : أواًل: أعمال الحفر والردم

بموافقة   -1 للتأسيس  القواعد على أرض مناسبة  أن تكون جميع  المطلوب بشرط  المحددة والعمق  األبعاد  الخندق حسب  يكون حفر 
 انة. المهندس المشرف أو حسب تقرير التربة في حالة الزيادات في عمق الحفر، يجب صب هذه الزيادات بالخرس

 إذا تم العثور على نفايات في الموقع ،فسيتم رفعها على نفقة المالك. ثم يتم تسليم الموقع إلى المقاول دون عائق. -2
 م( من مستوى األسفلت ما لم يذكر خالف ذلك في الرسومات. 2يجب أن يكون عمق حفر األساس ) -3
 بالضغط.سم  30يجب أن يكون المقاول مسئواًل عن الردم على طبقات  -4
 يتم وضع جميع أعمال الدفن فوق كل طبقة ،ويتم تكديس كل طبقة ورشها بالماء وفًقا للمعايير الهندسية المعتمدة.  -5
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 .األماكن التي ال يمكن دكها ميكانيكًيا ،يمكن استخدام التربة الحمراء في دفنها -6

 : ثانيًا: أعمال الخرسانة

ومطابقة لألبعاد الموضحة بالرسومات. يستخدم الخشب لجميع أنواع الخرسانة بشرط   تصنع األشكال الخشبية بحيث تكون كاملة وثابتة
 أن يكون الخشب المستخدم كالتالي:

 شروط الخشب

الجسور   -1 ويمتد من  لألعمدة  الرقائقي كعنق  الخشب  استخدام  ويمكن  جديد.  الرقائقي(  )الخشب  والقواعد  والجسور  األعمدة  خشب 
 .خشب السقوف جيد جدا ونظيفواألسقف الخارجية والخارجية؛ 

سم تحت   10يجب تنظيف الخرسانة تحت أساس المبنى الرئيسي والملحقات والخزان األرضي. يجب أال يقل سمك الخرسانة عن   -2
 .كل بناء

يحظر صب األسقف مباشرة على الحزم. بدال من ذلك ،يجب فصلها عن بعضها البعض حتى يتم إزالة القوالب الخشبية لألسقف  -3
 .والعوارض 

تأكد من أن حديد التسليح في مكانه وموضح في الرسم المرفق يجب ثني القضبان على البارد وتثبيتها جيًدا برباط سلكي أو كرسي   -4
 أو أي جهاز آخر يمنع الحركة أثناء الصب.

 .ستيكيةسم لأللواح. يتم ذلك باستخدام الكراسي البال 2.5سم للقواعد المسلحة و   5يجب أال يقل الغطاء عن  -5
يمنع منعا باتا صب أي جزء من الخرسانة حتى يقوم المهندس المشرف على األعمال الخشبية أو حديد التسليح أو أي تركيبات   -6

 .صحية أو ميكانيكية بالتوقيع على العمل
لسطح مساوًيا ال تجعل نهاية ربطة العنق الخاصة بك للقوالب ألي جزء من أجزاء الهيكل الخرساني الخاص بك. يجب أن يكون ا -7

 .تماًما للهيكل بأكمله
 يحظر توصيل حديد التسليح بالجسور واأللواح في مناطق الضغط األقصى.  -8

 أعمال المباني:

يجب أن تكون الكتل المستخدمة نظيفة وصلبة ومجففة بالبخار ومطابقة للمواصفات الفنية. يجب تقديم العينات للمهندس المشرف   -1
سم + كتلة بخار    10أن تكون الجدران الخارجية عبارة عن قالب سياج )مادة عازلة للحرارة بسمك   العتمادها قبل بدء العمل. يجب

 سم(.  15سوداء )سمك 
 كجم / طن(.  300بنسبة )يبنى الطوب من االسمنت والرمل مما يشكل مالط  -2
الرأسية واألفقية متساوية في الحجم والوزن من  يجب أن يتم البناء على الخيط بدقة وعناية. يجب أن تكون جميع فواصل البناء   -3

 .مم( وتمأل جميع الفواصل جيدًا بمالط من الجانبين ومطلي 10جميع النواحي )
 يجب وضع الزوايا المعدنية بين كل عمود والكتلة.  -4
لطوب والمالط سم وتكون هذه الثقوب مساوية لعرض ا  40يجب عمل الوصالت الالزمة بين الجدران المتعامدة بعمل ثقوب كل   -5

 المحيط بها. 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 وأربعون   ثمانية العدد

 م 2022 –  تشرين األول  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

487 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

  يتم رش المباني بالماء أثناء عملية البناء ،وأيًضا مرة واحدة يومًيا لمدة خمسة أيام. كما يتم رش الطوب قبل استخدامه لبناء الجدران  -6
 مباشرة.

 سم.  30يجب أال يقل ارتفاع عوارض السقف عن   -7

 المشروع الهندسي: 

التكنولوجية للمشاريع الهندسية في كثير من البلدان، تحديدا التي   نة عامة في سياق النظمهو نوع معين من النظم التكنولوجية، المضم
حددتها التشريعات، األمر الذي يتطلب أن هذه المشاريع يجب أن تنفذ بواسطة مهندسين مسجلين أو الشركات الهندسية المسجلة. وهذه 

مباني ومحطات الكهرباء والمنشآت الصناعية، وتركيب وتشييد الشبكات الشركات لديها ترخيص لمزاولة أعمال مثل تصميم وتشييد ال
قاعدة  الكهربائية، والبنية التحتية والنقل وما شابه ذلك. ونطاق هذا المشروع محدد في العقد المبرم بين المالك وأطراف الهندسة والبناء. وك

نواتج عملية التصميم هي الرسومات، والحسابات، وجميع وثائق عامة، أي مشروع هندسي يتم تقسيمه إلى مراحل التصميم واإلنشاء. و 
التصميم األخرى االزمة لتنفيذ المرحلة التالية و هي اإلنشاء. سوف لن تحقق جميع المراحل السابقة أي فائدة أو جدوى ما لم يتم تنفيذ  

 الخطة بنجاح.

لد الهندسي  اإلداري و  التخطيط  ان سوء  العديدة  الدراسات  إنجاز وقد اوضحت  تأخر  في  الرئيسي  المسبب  المقاوالت هو  ى شركات 
 مشاريعها وحدوث المشاكل والنزاعات والحاجة الى فضها طرق حل النزاعات الهندسية في حال ظهور مشاكل استدعت ذلك: 
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 نبذة عن عقد الفيديك 

حقوقهم اثناء فترة تنفيذ المشروع واهم شروطه االلتزام بزمن  ومن اشهر العقود الهندسيه الدوليه عقد الفيديك وهو يضمن لكال الطرفين  
 المشروع والتكلفه الكليه وجودة االعمال. 

 ماهية عقود الفيديك 

 يستغرق تنفيذ المشروعات اإلنشائية الكبيرة الى فترات  طويلة وقد تتغير الظروف أثناء تنفيذ المشروع عنها وقت توقيع العقد و قد تظهر
التنفيذ مشاكل قد تؤثر  على حسن سير عمل المشروع وقد تحتاج الكثير من اإلضافات والتغييرات التي يتطلبها التطور التكنولوجي أثناء  

 وسرعة تطور عوامل الحماية والمراقبة وما قد يطرأ من مستحدثات يتطلبها هذا النوع من المشروعات الكبيرة. 

مر سريعة وبصورة مستمرة عندما يتطلب األمر والذي ال يجد ما يسعفه في عقود اإلنشاء األمر الذي يحتاج الى صاحب قرار يصدر أوا
مع والبناء المعروفة أو عقود المقاولة الثابتة بشكلها التقليدي األمر الذي يتطلب مجموعة من القواعد القانونية المستحدثة التي تتالءم  

االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين الى استحداث نوع جديد من العقود يعمل الطبيعة المعقدة لهذه اإلنشاءات والذي استدعى قيام  
على تالفي هذه المشاكل سميت بعقود الفيديك وهي عقود وق اعتمدت من االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين  وتتميز هذه العقود  

كما تعمل على تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء اال أنه وبالرغم  انها  تعمل على تالفي مشكالت البناء واالنشاءات الدولية والمحلية  
 من ذلك فإنها تفتقر الى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية
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 مفهوم عقود الفيديك 

عمل على  هي عقود نموذجية وضعها االتحاد الدولي للمهندسين ااٍلستشاريين وتتضمن شروط عامة وخاصة ألنواع عدة من عقود البناء ت
اق تحقيق التوازن بين أطرافها وتحديد مراكزهم القانونية كما تعمل على توحيد القواعد القانونية المطبقة بشأنها ويمكن استخدامها على نط

المشكالت لتالفي  البناء وقد تم تطويرها عدة مرات  الدولية والمحلية بهدف تنظيم أعمال  الهندسية  المشاريع   واسع ألنواع مختلفة من 
 القانونية المستجدة.

 أنواع عقود الفيديك 

أصدر االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين عدة أنواع من العقود النموذجية تسمى )بقوس قزح عقود الفيديك ( بسبب صدور كل عقد  
هبي وذلك للتمييز  في كتاب يحمل غالفه لون مختلف حتى أطلق على كل كتاب مسمى من لون غالفه مثل الكتاب األحمر والفضي والذ

بينه وبين غيره من النماذج األخرى وهذا التنوع يتيح الفرصة أمام األطراف الختيار النموذج الذي يتوافق مع نوع المشروع من حيث 
 الخدمات والشروط

 وأهم أنواع عقود الفيديك هي: 

 الكتاب األحمر

 العقدية لمقاوالت أعمال الهندسة المدنية. وهو أحد أكثر العقود استخدامًا في الواقع العملي وتتضمن الشروط 

 الكتاب األصفر 

ويتضمن هذا الكتاب شروط عقد مقاوالت أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية المصممة من المقاول والذي يتولى فيها أعمال التوريد 
 والتنفيذ.

 الكتاب الذهبي 

 وهو امتداد للكتاب األصفر

 الكتاب الفضي 

 لمشاريع المتكاملة وتسمى بعقود مشروعات تسليم المفتاح ويتضمن شروط عقد ا

 الكتاب األخضر 

 ويعد أنموذجًا لعقود البناء ذات القيمة المالية الصغيرة نسبيًا أو قصيرة المدة ويسمى بالعقد الموجز
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 أهمية عقود الفيديك 

الفيديك أهميتها من كونها عقود نموذجية بصياغة شبه ثابتة تم اعتما دها من قبل منظمة عالمية وهي االتحاد الدولي  تكتسب عقود 
 للمهندسين االستشاريين وهي األكثر شيوعًا في تنظيم مقاوالت البناء والتشييد في جميع دول العالم: 

تضع عقود الفيديك إطار تعاقدي مسبق لتخطي مشكالت اإلنشاءات الدولية والمحلية ال تحتاج اال الى تعديالت طفيفة على شروطها  .１
 يتوافق مع المشروع.بما 
 تحقيق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء من حيث حسن اإلعداد والتوزيع العادل للمخاطر والتنظيم التفصيلي المتكامل. .２
اعتماد عقود الفيديك من البنك لدولي والمقرضين الدوليين وتطلبها من ضمن مستندات التمويل واإلقراض للمشروعات اإلنشائية   .３

 الكبيرة. 

 :الخاتمة

  تبدأ معظم األفكار كاقتراح لتحديد ما إذا كانت الفكرة مجدية حًقا، أو لمعرفة أي من الخيارات العديدة سيكون أكثر فائدة. لذا قبل أن
تقترح السقف األخضر الفعلي، تقترح فحص ما إذا كانت فكرة مجدية. قبل أن توصي بنظام تخزين البيانات، تقترح دراسة أنظمة مختلفة  

معرفة النظام األفضل لهذا الموقف بالذات. يفترض اقتراحك أن الفكرة تستحق الدراسة، ويقنع القارئ بأن األمر يستحق قضاء الوقت ل
 والموارد في االعتبار، ويقدم معلومات مفصلة حول كيفية اقتراحك إلجراء "االكتشاف". 

 :المصادر والمراجع

( محامي،  منصة  على  منشورة  التالي: ٢٠١٧مقالة  اإللكتروني  الرابط  عبر  عظم،  بناء  عقد  وصيغة  نموذج   ،)
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Abstract: 

A construction contract is a type of agreement between two or more parties to undertake the repair and renovation of an 

apartment building with the aim of selling it. Such contracts are usually entered into by property developers who have 

acquired an existing structure, with plans to renovate it and then sell the property at a later time. Since most developers are 

not experts in building homes, they often hire general contractors to oversee their projects. The current research aims to 

understand the method of preparing reports and submitting proposals for contracts necessary for construction. This research 

has relied on secondary data through which work has been done to enhance the research and includes the theoretical 

framework. 
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