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 ؛ ويرجا  للال لعادس أساباه منهاا مااهو مارتبة بمرشلاة التشا ي ال سيما الحديثة منهاامن أهم المخاطر التي تهدد اإلقتصاد المصري, إنهيار المنشآت و

تنفياذ أهم مخاطر أشد إنجاز العم  كيفية المتعلق ب الرئيسيباإللتزام  التعاقد طرفيإخالل ومنها ماهو مرتبة بمرشلة التنفيذ, وتعتبر اآلثار الناجمة عن 

 التشاريعيالمعرفي أو من الناشية التشريعية وما يترتب على اإلخالل به, وما أوجه القصور اإللتزام  هذاتستعرض هذه الدراسة و ,تشييدمشروعات ال

الضاع  والقاوس أوجاه أشاد ثام تعارض الدراساة إلاى  ؛لتجناب عياوه الصانعة وماادس العما  وتأويالتاه المصاري المدني تقنينعقد المقاولة بالفي أشكام 

ماد  االشتياا  نحو لإلسترشاد  , ووضعها أمام الجهات المعنيةسة العملية لتجنب عيوه الصنعة ومادس العم أثناء المماربمؤهالت المهندس المصري 

 تطوير استراتيجيات التدريب والتأهي .لتخطية نحو للقياسات مؤهالت المهندس, 

Failure of recent structures is an important risk challenges Egyptian economy. Reasons of failures include 

reasons related to construction stage and others related to operating stage. The risk of understanding legislations 

of workmanship and material defects and how to avoid them during construction stage will be discussed in this 

paper. This study aims to classify how to get the job done for the construction engineer. Then this study presents 

one of the weaknesses and strengths of the qualifications of the Egyptian engineer during practice to avoid 

workmanship and material work defects. 

كلمات رئيسية: إدارس التشييد,عيوه الصنعة ومادس العم .

 المقدمة .1

يش   قطاع التشييد والبناء شيزاً مهماَ في التنمية الشاملة فاي كا  

من الدول المتقدمة والدول النامية على شد سواء, وللل بسابب ارتباطاه 

ترجا  أهمياة قطااع التشاييد الشديد والمباشار بعملياات التنمياة والنماو؛ و

إلااى و, بناااء كقطاااع خاادمي لااه دور مااؤثر فااي نمااو االقتصاااد القااوميوال

 تشااعب وعمااق ارتباطااات القطاااع ببقيااة اصنشااطة اإلقتصااادية اصخاار 

مااا  وماان أهاام المخاااطر التااي تااؤثر بعمااق علااى اإلقتصاااد القااومي[؛ 8]

إنهياااار تااادهور و تزاياااد مااان فاااي مصااار عانياااه قطااااع التشاااييد والبنااااءي

؛ كاوار  مادياة وإنساانية منهاا, مخلفااً وراءه حديثاةال وال سيما المنشآت

ويمكاان القااول أق تعقااد مشااكلة الحفاااو علااى الثااروس العقاريااة يعااود إلااى 

تعدد أسبابها ما بين تشريعية وثقافية وتمويلية وفنية, اصمار الاذي يجعا  

وإنمااا يتطلااب تضااافر الجهااود  اليساايرماان الت لااب عليهااا لااي  باااصمر 

ال تقتصار علاى التارميم والصايانة بمرشلاة  [؛ ولع  اصسباه الفنية14]

التشا ي  لتجناب تادني العمار اإلفتراضاي للمنشاآت, ولكنهاا تمتاد لتشام  

اآلثاار الناجمااة عان مخاااطر عيااوه الصانعة ومااادس العما  أثناااء مرشلااة 

التشااييد, وتتنااوع اصسااباه التااي تااؤدي إلااى أعمااال معيبااة ماان مخاااطر 

طر القصااور التشااريعي أو قصااور التأهياا  الفنااي أو اإلداري إلااى مخااا

 التعاقدي أو إلى أسباه أخر  كالفساد.

ولقااد قااام كثياار ماان الباااشثين والخبااراء بوضاا  أساا  لتصااني  

المخاااطر والعواماا  اياار المحااددس وتحليلهااا إلمكانيااة إدارتهااا والااتحكم 

فيها, واختلفت هذه اصس  من باشث آلخار فمانهم مان  ان  المخااطر 

, [18] التكلفاة والوقاات والجااودسمشااروع: طبقاا لتأثيرهااا علاى أهاادا  ال

أو  [16]ومنهم مان  ان  المخااطر طبقااً صطارا  الاتحكم والسايطرس 

؛ وباااالرام أق المخااااطر القانونياااة قاااد تتمثااا  فاااي [17]طبقااااً لطبيعتهاااا 

قصور أو ت يير التشريعات والقصور أو الخطأ التعاقدي إال أق تأثيرهاا 

خاااطر المرتبطااة بالتنفيااذ أو كالم يمتااد بلاللااه علااى المخاااطر اصخاار 

التوريدات أو التصميم أو ... إلا,, وبالتاالي كا  للال ياؤثر علاى أهادا  

 .المشروع الثال 

 أهمية الدراسة .2

أشااد أكباار هميااة قطاااع التشااييد والبناااء كصترجاا  أهميااة الدراسااة 

تفااقم , والاذي يعااني مان يقاومالقطاعات اصكثر شيوياة فاي االقتصااد ال

اصساااباه العديااادس الاااذي ال يمكااان قصاااره علاااى آت خطاار إنهياااار المنشااا

الحديثة منهاا المنشآت ال سيما أق  -المصاشبة لفترس تش ي  المنشآت فقة

لااى مخااطر اآلثااار إممااا قاد يكااوق مؤشاراً  -اريانهتعاارض لإلهاي التاي ت

 تاوقي شادو و ؛الناجمة عان عياوه الصانعة وماادس العما  أثنااء التنفياذ

يكااوق  د الجااودس لمعمااال المنفااذس,وتأكياا عاان طريااق ضاابة هااذه العيااوه

    .أكثر إقتصاداً من ترميم التدهور المحتم  للمنشآت

 الدراسة والهدف من منهجيةال .3

تجم  الدراسة بين المنهج الو في التحليلي صشكاام كيفياة إنجااز 

, المصاااري وتأويالتهااااالعمااا  لطرفاااي عقاااد المقاولاااة باااالتقنين المااادني 

وباين  عيوه الصانعة وماادس العما ؛ لتجنب مخاطر وجزاء اإلخالل بها

يقاي  أشاد  و افي من خالل بنااء نماول  إشصاائي االستقرائي  المنهج

أوجااه الضااع  والقااوس بمااؤهالت المهناادس المصااري أثناااء الممارسااة 

العملياااة؛ شياااث تهاااد  الدراساااة لقيااااس أوجاااه القصاااور المعرفاااي أو 

تأويالتاه التشريعي في أشكاام عقاد المقاولاة باالتقنين المادني المصاري و

لتجنااب عيااوه الصاانعة ومااادس العماا  ومااد  االشتيااا  لقياسااات التأهياا  

إلمكانيااة وضاا  اسااتراتيجيات التاادريب والتأهياا  المناساابة لتجنااب هااذا 

 النوع من المخاطر. 
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اإللتزام بالنسابة للمقااول والمهنادس ينبا  مان عقاد المقاولاة شياث 

التقنااين الماادني تعريفاااً لعقااد المقاولااة علااى  ماان( 646)أوردت المااادس 

قتضااه أشاد المتعاقادين أق يصان  مالوجه التاالي: االمقاولاة عقاد يتعهاد ب

؛ ولقد فصالت شيئاً أو أق يؤدي عمالً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد اآلخرا

أشكام عقد المقاولة بالتقنين المدني جانباً مان هاذه اإللتزاماات أو لكارت 

و على وجه العموم, وتركات توضايحها للقواعاد العاماة بعضها ضمنيا أ

التفساير لابعه هاذه اصشكاام التخفيا  أو كما تركت إمكانياة التشاديد أو 

 فيمااوفقاً إلرادس المتعاقدين, بينما تُركت أشكام أخر  إلرادس المتعاقدين 

بالنلام العام سواء باالتخفي  أو التشاديد عان العار  كمصادر يتص  ال 

ولعااا   مااادني(. 1/2)ماااادس  فاااي شالاااة عااادم وجاااود تقناااين  ثااااقإل لإللااازام

 صاااريحةالقصاااور المعرفاااي بالجاناااب التشاااريعي لمصاااادر اإللتااازام ال

ومصااادر اإللتاازام التااي يجااب أق توضااحها إرادس المتعاقاادين بحيااث ال 

تخال  النلام العام أو القانوق قد يعول إليه الكثير من مخاطر العقد مان 

[. وإساااتعراض للااال يساااتلزم 10, 7, 5] ساااالمة إنشاااائية وكفااااءس أداء

 [:4تعري  بعه المصطلحات لات الصلة كالتالي ]

هاي فتارس زمنياة تختبار  مدس الضماق في عر   ناعة البنااء والتشاييد:

فيهاا اصعماال تبادأ مان تسالم ره العما  لمعماال ابتادائيا, شياث يضاامن 

د المقاول خالل هذه المادس ماا يلهار فاي اصعماال مان عياوه خفيات عنا

اإلسااتالم اإلبتاادائي ومااا عساااه أق يطاارأ ماان عيااوه ترجاا  إلااى عماا  

المقاول؛ ومدس الضماق تخض  إلتفاق ره العم  والمقااول فقاد يزياداها 

أو ينقصاها أو يسقطاها كلية, وقد جر  العار  أق تكاوق مادس الضاماق 

صعمال التشييد سانة, ولمعماال الكهربياة واإللكتروميكانيكياة سانتين أو 

 وات.ثال  سن

فهاي  أما مادس التقاادم المتعلقاة باالحقوق الناشائة عان العالقاات التعاقدياة:

فترس زمنية يحددها القانوق فاال يجاوز لطرفاي العالقاة التعاقدياة اإلتفااق 

على ما يخالفها, صنها من النلاام العاام, وتبادأ مان وقاوع الخطاأ العقادي 

س التااي ماادني(, وهااي الفتاار 374, 172أو ماان علاام الماادعي بوقوعااه )

يمكن للمدعي أق يرف  خاللها دعواه للتقاضي وإال سقطت بالتقادم, وقد 

شدد القاانوق مادس التقاادم بخمساة عشارس عامااً مان وقاوع الخطاأ العقادي 

مدني(, فيما عادا الحااالت التاي ورد عنهاا نا  خاا  فاي  374)مادس 

ماادني بقنقضاااء الضااماق بعااد  172القااانوق, وقااد ورد الاان  بالمااادس  

سنوات مان وقات علام ره العما  بوقاوع الضارر, وأكدتاه الماادس  ثال  

 مدني.    654
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 أوالً: إلتزام المقاول

ومان إلتزاماً بتحقيق ااياة, بالنسبة للمقاول اإللتزام بقنجاز العم  

ال يبااارأ المقااااول مااان إلتزاماااه إال إلا تحققااات ال اياااة وأنجاااز العمااا  ثااام 

إنجاااز العماا   القصااور فاايتنتفااي مساائولية المقاااول عاان  المطلااوه. وال

طبقاً للشروط و الموا فات المتفق عليها أو طبقاً ص اول الفان وتقالياد 

, وهااذا مااا يوضااحه الصااناعة وعرفهااا, إال إلا أثباات الساابب الخااارجي

(, واإلخااالل بقنجاااز العماا  يختلاا  649-647التقنااين الماادني بااالمواد )

مااادس باتجااة سااواء عاان قصااور بالصاانعة أو بااقختال  ساابب العيااوه الن

العم , وإل ألزم القانوق المقاول بضماق عيوه الصنعة بشك  عاام, فقاد 

فرق في المسئولية وفقاً للطر  الاذي قادم ماادس العما , ويوضال جادول 

( بقيجااااز مساااائولية المقاااااول عاااان اصعماااال المعيبااااة فااااي الحاااااالت 1)

سااتخل  ماان الجاادول أق المختلفااة, وفقاااً لساابب العيااوه و نوعهااا؛ ون

مسئولية المقاول عن اصعمال المعيباة تنبا  مان اإللتازام بضامانها لاره 

ينتهاااي شقاااه فاااي العمااا , وأق ره العمااا  باساااتالمه  النهاااائي لمعماااال 

أق قاوس شياث التي نلمها القانوق كما بالجادول, ضمانات عر  الحرفة 

نهاا ممارس مصادر اإللزام بالضماق في مواد القانوق تختل  من شيث كو

تباطهااا تتعلااق بالنلااام العااام فااال يمكاان مخالفتهااا, أو مكملااة مفساارس إلر

 .بالمصالل الخا ة لمفراد

ونلرا لما في طبيعة أعماال مقااوالت البنااء والتشاييد وإرتباطهاا 

تسالم  مناذباإلقتصاد القومي والحفااو علاى اصروا , يصابل ره العما  

ل ير بموجااب المساائولية اباا تلحااقي ار التااضاارعاان اصمساائوالً  أسمنشااال

 (75سااالمة المنشااأ وضااماق  اايانته وترميمااه مااادس )عاان التقصاايرية 

وشياث أق ره العما  يفتقار إلاى الخبارس فقاد خصاه  ,[12قانوق البنااء ]

في أشكام عقد مقاولة التشاييد  لمدس عشر سنوات المشرع بضماق خا 

لااى ( وشاادد ماان قااوس إلزامااه لتعلقااه بالحفاااو عماادني 652, 651)مااادس 

(, وشدد مادس تقاادم لساقوط شقاه باالرجوع مدني 653النلام العام )مادس 

على المقاول والمهنادس متضاامنين باثال  سانوات مان إنكشاا  العياب 

الموجااب للضااماق. بقااي أق نعاار  أق العيااب الموجااب لهااذا الضااماق 

يتعلق فقة بالسالمة اإلنشائية للمنشاأ ولاي  بكفااءس أداء المنشاأ وهاذا ماا 

( المساااائولية بموجااااب 2ويوضاااال جاااادول ) -651/2ادس وضااااحته الماااا

بموجااب  كمااا أق وثيقااة تااأمين -الضاماق العشااري فااي الحاااالت المختلفااة

للمهنااادس  المسااائولية المدنياااة ت طاااي( مااان قاااانوق البنااااء 46الماااادس )

 أثناء فترس الضماق العشري. عن اصضرار التي تلحق بال ير والمقاول

 ثانياً: إلتزام المصمم

بتحقيااق اايااة,  إلتاازام  م بقنجاااز العماا  بالنساابة للمصاامم إق اإللتاازا

, المطلاااوه عمااا ال يبااارأ مااان إلتزامااه إال إلا تحققااات ال اياااة وأنجااز الفاا

والعماااا  المطلااااوه هنااااا يتعلااااق بانجاااااز رسااااومات التصااااميم ووضاااا  

, وأشياناا عما  المقايساة التقديرياة الموا فات التي تضمن جودس العما 

المصامم مان الضاماق بالتضاامن  م تعا   لمقاولة لاورام أق أشكام عقد ا

مادني(,  653, 651م  المقاول كما أوضحت مواد الضماق العشاري )

 مااااد إال أنهاااا عااااادت وشاااددت أق مساااائولية المهناااادس تتوقااا  علااااى 

فالمصااامم مسااائول عااان العياااوه التاااي أتااات مااان  ,مشااااركته فاااي البنااااء

ماا أق مدني(, ك 652التصميم فقة إق لم يكل  باإلشرا  على التنفيذ ) 

ت طية وثيقة التأمين للمسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن اصضارار 

التي تلحق بال ير أثناء فترس الضماق العشري تستلزم مراجعاة التصاميم 

يكفاا  شمايااة قااد هااذا و -( ماان قااانوق البناااء46المااادس ) -ومتابعااة التنفيااذ

ليااه وبالتااالي الرجااوع ع أخطااار عيااوه التصااميم والتنفيااذالمصاامم ماان 

 بالمسئولية.  

ورااام أق معلاام مخاااطر العيااوه التااي تاارد علااى مااادس العماا  أو 

إال أق هاذه  عدم وضاو   ايااة الموا افات, أوالصنعة سببها قصور 

الموا ااافات العاماااة عاااه تم تحميلهاااا للمقااااول بموجاااب بياااالمسااائولية 

النقا  والتاداول  موا افات قصور تو اي المفتوشة للمواد أو بموجب 

المعادات  العمالاة أو أداء أو تو ي  مستو  كفاءس لتركيبوالتخزين وا

واإلكتفاااء بااابعه الصااايااات الموشياااة مثاا  امماااا جميعاااها أو اطبقااااً 

الضااوابة وضاا  بعااه  قصااور أو ,لعاار  الحرفااة وأ ااول الصاانعةا

أشكااام التقنااين  وتقاادم ؛مقاااولي الباااطنل ةعلااى مسااتو  الخباارس المطلوباا

السااما   (133/2)ت المااادس تضاامن نحاايف ,لااذلل بعااه الحلااول الماادني

إلا لام يتضال فاي الموا افات درجاة أقرت أنه , بالموا فات المفتوشة 

ماادس تقديم المادس المقدمة ولم يتم استخال ها من العر  يلتزم المقاول ب

 الكميةأنه ال يلزم تحديد  أيضا لات المادس كما أقرت, من  ن  متوسة

 .ارإلا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين المقد

المقااااول مسااائول عااان مراعااااس  أق (649/1تضااامنت الماااادس )و

قلا  اارت فا ,أ ول الفان فاي إساتخدام الماادس التاي يوردهاا ره العما 

يعااود إلااى إهمالااه أو  سااواء اياار  ااالحه لإلسااتعمال أيااا كاااق الساابب

, وهاذا تعمايم ال يقصاد باه لزم بتعاويه ره العما  قصور كفايته الفنية

النقاااا  والتااااداول  تو ااااي  إشااااتراطات إال إبااااراء زمااااة المصاااامم ماااان

تضاا   مثاا  هااذه اصشكااام ورااام أقلهااذه المااادس؛  والتخاازين والتركيااب

 إال أنها تفتل الباه للخال  والتأويا  ممصمال في إلتزامللقصور  ولالحل

   مهندس اإلشرا  المنوط باه ضابة جاودس التشاييدالذي قد يستلزم تأهي

على عدم كفاياة أبحاا  الترباة كما أق المخاطر التي ترد  .بمستو  عالإل 

[ رااام أنهااا 13عااادس مااا يااتم تحميلهااا للمقاااول بموجااب  اايااة العقااد ]

تناادر  تحااات مسااائولية استشااااري التربااة بموجاااب الضاااماق العشاااري, 

وشيث أق  يااة العقد ال تُجب أشكام النلام العاام فيبقاى إثباات دعاو  
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طلااب تضااامن اإلستشاااري ماان عدمااه علااى المقاااول ويقررهااا قاضااي ال

 وفقاً للحالة المعروضة.

وشيث أق العيب الموجب للضاماق العشاري كماا تام لكاره يتعلاق 

فقاااة بالساااالمة اإلنشاااائية للمنشاااأ ولاااي  بكفااااءس أداء المنشاااأ وهاااذا ماااا 

 العيااب العشااري إلا تعلااق, فااال مجااال للضااماق 651/2وضااحته المااادس 

 أق نهالاذي مان شاأ المعمااريالنااتج عان قصاور التصاميم بكفاءس اصداء 

ماا بعكا   ,في ال رض الذي أنشئ من أجلاه نشأحول دوق إستخدام المي

تقا  مسائوليته الاذي ورام أق هذا العياب  ؛[10] القانوق الفرنسيورد ب

التاي مان الصاعوبة  صانعةاليعتبار مان عياوه  عمااريمعلى المصمم ال

)مصااطلل  اتقاياا للا وإلا تاام اكتشااافه قااد يااؤدي ,أثناااء التشااييد اكتشااافه

لقاضاي فاي ل ويُرجا  ,يقصد انهاء العقاد باارادرس الطارفين( [5] قانوني

ضااوء تااوافر الكااودات المعماريااة لمثاا  هااذه اصنااواع ماان المنشااآت أو 

مخالفااة أ ااول الصااناعة والعاار  ماان  إلثباااتاإلشااتراطات التنليميااة 

مااازال القاضااي بااين أق ولكاان  إلثبااات الاادعو  علااى المعماااري؛ عدمااه

ساااقوط مسااائولية بموجاااب صااامم المعمااااري مسااائولية الميحكااام بقنتهااااء 

يحكااام بأنهاااا عياااوه خفياااة وأق أبتساااليم التصاااميمات العياااوه اللااااهرس 

 ,عاار  الصاانعةبموجااب للصاانعة التااي تسااتوجب فتاارس ضااماق قصاايرس 

عياوه ففي كلتاا الحاالتين لان يساتطاع إنكشاا  العياب فاي فتارس ضاماق 

أقصاى ماا  في هاذه الحالاة قاد يكاوقه كما أن ,عقد مقاولة التصميم نعة 

فاي  الرجوع على المعماري بدعو  اإلثراء بال سابب يستطيعه القاضي

إلا لام تثبات المخالفاة لم اول الفنياة المقاررس  شدود أجره في هذا العقاد

أو في شدود ال رامات التي أقرها قانوق , قانوناً في تصميم أعمال البناء

الناااوع مااان ذا هااا حتاااا يو ؛بناااء[ 104البناااء إلا ثبتااات المخالفاااة ]ماااادس 

ويوضال الضماق العشري،  يتم تعدي  القانوق المدني ليشملهأق  العيوه

   .في الحاالت المختلفة بموجب الضماق العشريمسئولية ال( 2جدول )

 ثالثاً: إلتزام المهندس المشرف على التنفيذ

أق يباذل عناياة  اإلشارا  لمهنادسبالنسابة اإللتزام بقنجاز العما  

ولي  عليه أق يتحقق ال رض المقصاود  ؛سينمن في مستواه من المهند

لي  علياه أق يتحقاق , ولي  المقصود هنا بـ امدني 211/1لمادس ل طبقاً 

ا أق يعفاي المهنادس مان مسائوليته عان جاودس العما  ال رض المقصاود

وإنما عن إتمامه, صق جودس العم  هي ما تترتب عن العناية بينماا إتماام 

ودس. وهااذا مااا يفهاام لمقاااول بهااذه الجااالعماا  يترتااب علااى طريقااة إلتاازام ا

( مادني والمتعلقاة بالضاماق العشاري للمهنادس 652) سادضمنياً من الما

المكلاا  بالرقابااة علااى التنفيااذ, شيااث يكااوق مساائوال عاان القصااور الااذي 

 يهدد متانة وسالمة المنشآت الثابتة.

 

 مسئولية المقاول نوع العيوه العيوه سبب

مادة  ترد إلى عيوب

العمل التي قدمها 

 المقاول

 

أشكام عقد ضمنتها )

 بشك  عامالمقاولة 

وشددتها أشكام عقد 

بقعتبار المقاول  البي 

 ( بائ  لمادس العم 

 اللاهرس

مدس 

 الضماق

بموجاب أشكاام عقاد ا إبتادائيبعاد تسالم ره العما  اصعماال يضمن المقااول العياوه اللااهرس ال 

 .مدني( 448) اأو التي جر  العر  على التسامل فيه مدني( 447)مادس  البي 

مدس 

 التقادم
 التقادم مرتبة بحق ومن ثم ال يوجد تقادم لعدم وجود ضماق.

 الخفية

مدس 

 الضماق

مقترناة  -مدني( وتحددها أشكام عقد البيا  648 لمادسأشكام عقد المقاولة بدوق تحديد )اتضمنها 

لام يقبا  المقااول أق يلتاازم  سانة ماان وقات التسالم اإلبتادائي مااابمادني(  452/1 الماادس) -بالتقاادم

 بالضماق لمدس أطول.

مدس 

 التقادم

لام يقبا  المقااول أق  مادني( ماا 452/1سنة من وقت التسلم اإلبتدائي بموجب أشكام عقد البي  )

 يلتزم بالضماق لمدس أطول. 

التي 

أخفيت 

 اشاً 

مدس 

 الضماق

, 172) التسالم اإليتادائيعامااً مان  سخمساة عشارم المسئولية التقصايرية بوردت ضمنياً في تقاد

 .مدني( 374

مدس 

 التقادم

بحاادو  العيااب, وخمسااة عشاارس ساانة ماان التساالم اإليتاادائي, ثااال  ساانوات ماان علاام ره العماا  

  مدني(.  374, 172وهذا من النلام العام ) بموجب المسئولية التقصيرية

مادة  ترد إلىعيوب 

ل التي قدمها العم

 رب العمل

 عموماً 

مدس 

 الضماق
اص   أق المقاول ال يضمن المادس التي يوردهاا ره العما  ولكان أشكاام عقاد المقاولاة )الماادس 

مدني( تضمنت أنه على المقااول أق يحار  عليهاا ويراعاي أ اول الفان والصانعة وأق  649

ياوه الصانعة المترتباة علاى يضمن سالمتها ورد المتبقي منها, ولكن ماازال المقااول يضامن ع

مدس  إستخدامها. ومن ثم يجب أق تحدد اشتراطات العقد ما يضمنه المقاول.

 التقادم

ترد إلى  عيوب

 الصنعة

 

أشكام  عرضت بها)

ولم  عقد المقاولة

 وفسرها توضحها

الفقهاء طبقا للقواعد 

 العامة(

 اللاهرس

مدس 

 الضماق

 كماا ,ض عليهاااعتارتم االرس وقات تسالم العما  ولام ياال يضمن المقاول العيوه التي كانت واه

 بالتسلم الحكمي. أيضاً  يسقة الحق في الضماق

مدس 

 التقادم
 التقادم مرتبة بحق ومن ثم ال يوجد تقادم لعدم وجود ضماق.

 الخفية

مدس 

 الضماق

ة, لام يبقى المقااول ضاامناً الفتارس القصايرس التاي يقتضايها عار  الحرفاة إلختباار جاودس الصانع

, وعادس تكوق مث  مدس ضماق عياوه العقدإرادس المتعاقدين ب وضحهاتيحددها القانوق فيجب أق 

 المادس المقدمة من المقاول. 

مدس 

 التقادم

بعاه إال أق  آلق التقاادم مان النلاام العاام, لم يحدد القانوق مدس التقادم وهذا قصور فاي القاانوق

يفضا  أق منعااً للتأويا  ولذا  طبقاً للقواعد العامة, عشرس سنةبخمسة  مدس التقادم الفقهاء يروا أق

 والصنعة. عيوه المادس نتتضمن  يااة العقد شمولية مدس الضماق والتقادم ع

التي 

أخفيت 

 اشاً 

مدس 

 الضماق

, 172التسالم اإليتادائي )عامااً مان  سخمساة عشاروردت ضمنياً في تقادم المسئولية التقصايرية ب

 .مدني( 374

س مد

 التقادم

بحاادو  العيااب, وخمسااة عشاارس ساانة ماان التساالم اإليتاادائي, ثااال  ساانوات ماان علاام ره العماا  

  مدني(.  374, 172التي شفلها النلام العام ) بموجب المسئولية التقصيرية

 دس العم  أو الصنعة( مسئولية المقاول عن اصعمال المعيبة المتعلقة بما1جدول )
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 الحالة
 سبب الضمان
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1 

خطااأ بالتصااميمات اإلنشااائية ال يسااتطي  المقاااول ومهناادس 

ة فنياخبيار بشتاى لاو أجاازه ره عما  ايار , اإلشارا  تبيناه

 البناء

موجب 

 للضماق

 المشدد

 المصمم اإلنشائي

  

2 

هنااادس خطاااأ بالتصاااميمات اإلنشاااائية يساااتطي  المقااااول وم

ة فنياخبيار بشتاى لاو أجاازه ره عما  ايار , اإلشارا  تبيناه

 البناء

مهنااادس   يتضاااامن مااا  المصااامم اإلنشاااائي

اإلشرا  والمقاول اص لي واصمار متارو  

 للقاضي

3 
خطاااأ فاااي ماااادس العمااا  المقدماااة مااان المقااااول أو خطاااأ فاااي 

 ة البناءفنيخبير بشتى لو أجازه ره عم  اير , الصنعة

والمهناااااادس المكلاااااا   المقاااااااول اص اااااالي

 باإلشرا  متضامنين

4 

خطااأ بتصااميمات إنشااائية قااام بهااا ره العماا  الفنااي أو خطااأ 

بمااادس عماا  قااام بتورياادها ويسااتطي  المقاااول و/أو مهناادس 

 اإلشرا  تبينه ولم ينبهه

 لضماقا

 المخف 

متروكااه لحكاام القاضااي فقااد يُجااب خطااأ أشااد 

 اصطرا  المسئولية عن الطر  اآلخر

5 

ة فنياارخبياار بتصااميمات إنشااائية قااام بهااا ره العماا  خطااأ ب

أو خطأ بمادس عم  قاام بتوريادها وال يساتطي  المقااول  البناء

 ومهندس اإلشرا  تبينه

 مسقة للضماق

6 

خطااأ بتصااميمات إنشااائية قااام بهااا ره العماا  الفنااي أو خطااأ 

بمااادس عماا  قااام بتورياادها وقااام أي ماان المقاااول ومهناادس 

  ر رام لللاإلشرا  بتنبيهه وأ

 مسقة للضماق

 عيب بتربة التأسي  لاتها 7

موجب 

 للضماق

 المشدد

مهناااادس   يتضااااامن ماااا  استشاااااري التربااااة

اإلشرا  والمقاول اص لي واصمار متارو  

 6إلى  1للقاضي في ضوء الحاالت من 

 مسقة للضماق سبب خارجي يندر  تحت القوس القاهرس 8

ي 
ر
ما
مع
 ال
اء
صد
 ا
ءس
فا
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9 

الخطأ بسبب التصميم المعماري )شتاى لاو مان شاأنه أيا كاق 

يحااول دوق إسااتخدام المنشااأ فااي ال اارض الااذي أنشاائ ماان 

أجلااه( أو مااادس العمااا  أو عيااب بالصاانعة, طالماااا لاام ياااؤدي  

 لعيب يهدد السالمة اإلنشائية  

 اير موجب للضماق

 

10 
أياا كااق الخطاأ بسابب التصاميم المعمااري أو ماادس العماا  أو 

 ة, ولكنه أد  لعيب يهدد السالمة اإلنشائية  عيب بالصنع

 لضماقا

 المخف 

متروكااه لحكاام القاضااي فااي ضااوء الحاااالت 

 6إلى  1من 

 

وراااام أق مسااائولية المقااااول ومهنااادس اإلشااارا  عااان عياااوه 

التشا ي  تساقة لتي تتعلق بكفاءس أداء التشطيبات والصنعة ومادس العم  ا

ل يحماااي ره العمااا  إلا كااااق باإلساااتالم النهاااائي, إال أق القاااانوق ماااازا

 -الضرر ناشائ عان عما  ايار مشاروع بموجاب المسائولية التقصايرية

, ولكاان فااي هااذه الحالااة ماادني 211/2لمااادس ل طبقاااً  -ه اشاااً ؤأي تاام إخفااا

يجب على المهندس المشر  على التنفيذ إستبعاد شبهة التواطاؤ وإباراء 

مان المهندساين  زمته, وال يكفي هنا إثبات أنه بذل عناية من في مساتواه

أق العيب إلا أد  لتهديد السالمة  ياإلضافة ,(1كما هم موضل بجدول )

ره العماا  وفقاااً الحمايااة لاا مااازال يقاادماإلنشااائية للمنشااأ فااقق القااانوق 

 (.2موضل بجدول ) وللضماق العشري كما ه

بقي التنويه أق مسئولية المهندس المكلا  باإلشارا  علاى التنفياذ 

وقد يقوم بهاا مهنادس واشاد أو قاد ينفارد أشاد  يرافوإش يق إدارالها شق

المهندسين لي الخبرس اصكبر بالشق اإلداري واإلشارا  الادوري, بينماا 

, وفااي هااذه الحالااة يكلاا  باإلشاارا  الاادائم مهناادس مقاايم شااديث الخباارس

ة وفقااً للماادس يكوق طقم اإلشرا  مسئول بالتضامن عن اصعمال المعيبا

المهناادس أق  -بالجهااات اإلداريااة -عتقااديُ  كمااا قااد ماادني(, ولااي  169)

التاي قاام بهاا تنفياذا صمار  ادر لاه مان مسئول عن اصعمال المقيم اير 

ماادني( صق هااذا يتوقاا  علااى أنااه راعااى فااي  167)طبقااا للمااادس رئيسااه 

عملاه جانااب الحيطااة وأناه إعتقااد مشااروعية العماا  الاذي يقااوم بااه وبنااى 

شااث فااي هااذه الحالااة أق عقااد ياارجل الباوإعتقاااده علااى أسااباه معقولااة. 

 ه ما  الجهاة اإلدارياة,بعقد عملالمقاولة قد إلتب  لد  مهندس اإلشرا  

قااد قضاات بااأق العباارس فااي تكيياا  نااوع  [7] محكمااة الاانقهوشيااث أق 

العقد والتعر  على شقيقة مرماه وتحديد شقوق الطرفين فيه, بما شاواه 

ماا  ماان نصااو . شيااث تكااوق نصو ااه ملزمااة إلا لاام يوجااد تعااارض 

وهااذا يسااتلزم أق نعلاام ماان أهميااة وجااود  القااوانين المنلمااة اصخاار .

تو ي  وويفي لمهام مهندس اإلشرا  بالجهات اإلدارية وفاي العقاود 

 اإلسترشادية فيما عداها.            

 جزاء اإلخالل بإلتزام إنجاز العمل .6

بعاااد اساااتعراض إلتزاماااات اصطااارا  المعنياااة بقنجااااز العمااا , 

ور مهنادس اإلشارا  فاي فتارس التنفياذ وشتاى التساليم نستخل  أهمياة د

النهائي عن ضبة جاودس العما , ولكاي نتعارض لجازاء إخاالل المقااول 

بااقلتزام إنجاااز العماا  والااذي يسااتطي  مهناادس اإلشاارا  توقيعااه علااى 

المقااول, نناوه أق هاذا يتوقا  علاى اصساباه التاي تثبات أق المقااول قاام 

 ( المسئولية بموجب الضماق العشري2جدول )
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ماادني(  650, 209) تينالماااد قااد وضاعتلوبالعما  علااى وجاه معيااب, 

 بااقلتزام إنجاااز العماا  اإلجااراءات الواجااب إتباعهااا فااي شالااة اإلخااالل

 .(1)الشك  كما هو موضل ب بشك  عام

لمهناادس ماادني( شااين أعطاات  650والمالشااأ أق أشكااام المااادس )

بااصداء  ره العم  الحق في إنذار المقاول باأق يعادل مان طريقاة التنفياذ

أجاا   طالبتااه بتحديااد, (3يوضااحه جاادولي )كمااا  الااذي يناسااب المخالفااة

عقاد المقاولاة اإلداري بخمساة عشارس يومااً,  هقاد شاددو -للمقاول معقول

لكنهاا  -[13] 1998لسانة   89( من الالئحاة التنفيذياة لقاانوق84مادس )

سكتت عان تقريار اصشكاام الخا اة بماا قاد يترتاب مان تكاالي  إضاافية 

, ويار  الباشاث أق المقااول [3لتنفيذ ]لمقاول بتعدي  طريقة اعلى قيام ا

يتحماا  كافااة التكااالي  اإلضااافية الناجمااة عاان التعاادي  تطبيقاااً للقواعااد 

العامة طالما هو المتسبب في الخطأ, با  علياه تعاويه ره العما  عان 

  التكالي  التي قد يتحملها من جراء خطأ المقاول.

يجاب  ويجب أق ننوه أق العالقة باين مهنادس اإلشارا  والمقااول

أق تقوم على أساس اإلنتهاء من العقد إنتهاًءا مألوفاً بتحقياق ال اياة مناه, 

ولكااي ال يشااوه هااذه العالقااة نااوع ماان التحفااز والترقااب ماان مهناادس 

في ضاوء الصاالشيات التاي كفلهاا  -وباصخ  شديث الخبرس -اإلشرا 

(, يجااب أق يكااوق رد فعاا  1لااه القااانوق كمااا هااو موضاال فااي شااك  )

ر  علاى التنفياذ متناساب إزاء العياوه المختلفاة التاي قاد المهندس المش

يواجههاااا فاااي الموقااا , بحياااث يكاااوق شكااام عااادل يلااام باااالنواشي الفنياااة 

واإلدارية بقدر اإلمكاق, ومعيار المهندس فاي للال يتوقا  علاى التاأثير 

المحتم  للخطأ على السالمة اإلنشائية في المقام اصول ثام كفااءس اصداء, 

عياوه الساالمة اإلنشاائية مان العياوه التاي يجاب أق  ويجب أق ننوه أق

ياااتم التعامااا  مااا  تقبلهاااا أو التفااااوض تجاههاااا بحاااذر, أماااا كفااااءس اصداء 

فتتفرع إلى أداء التش ي  أو تشطيبات المنشأ وهذه العياوه مماا قاد يقبا  

فيها تسويات تتوق  على  التأثير المحتم  وما يجيزه ره العم , ويفناد 

ع  المستخل  فاي ضاوء ماا يكفلاه القاانوق أو عار  ( رد الف3جدوال )

 الصناعة. 

 

 

 قيام المقاول بالعم  على وجه معيب

يجوز طلب فس, العقد في 

تعيين أج  الحال دوق 

 للمقاول لإل ال 

يجوز إنذار المقاول لتعدي  

طريقة التنفيذ خالل أج  معقول 

 يحدده له

 ممكن مستحي 

 ال نعم

لي  للقاضي إال 

 الحكم بالفس,

يتر  الفس, لتقدير 

 القاضي

 
يوجد شرط فاس, 

 عقد ريل بال

شالة إ ال  ما في  

طريقة التنفيذ من 

 عيب

 

 نعم ال

يجوز طلب 

 فس, العقد

يتم إستكمال 

 العقد

 
تم التعدي  خالل 

 اصج  المحدد

في شالة  

 اإلستعجال

يجوز أق يعهد لمقاول مخر 

 بقنجاز العم 

 ال

 نعم

السالمة يؤثر على  

اإلنشائية أو يعوق 

 كفاءس التش ي 

 

 نعم

يقل  كفاءس  

اصداء أو 

 الجماليات 

 

 ال

 يتم التسوية

جر  العر  

على التسامل 

 فيه

 نعم

 ال

 يقب  التفاوض فيه 

 نعم

 ال

 ( اإلجراءات الواجب إتباعها في شالة اإلخالل بقلتزام إنجاز العم 1شك  )
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 اإلجراء المفترض من المهندس المشرف على التنفيذ توصيف العيب العيب

نااااااتج عاااااان مخالفااااااة 

الشروط والموا فات 

 المتفق عليها

 استخدام مواد معيبة -1
مااادني( قبااا   449حاااق فاااي إعاااذار المقااااول بااارفه الماااواد المعيباااة )ماااادس للمهنااادس ال

 التصعيد لطلب الفس,.

استخدام مواد بموا افات  -2

 أق  جودس من المتفق عليها 

مدني( قبا  التصاعيد لطلاب  449للمهندس الحق في إعذار المقاول برفه المواد )مادس 

دوق للال وبااصخ  فاي شالاة تواجاد  الفس, وفقا لخطورس التأثير المحتم  أو تقبلها فيما

 مدني(  444/2ورو  خارجية تمن  توريد المطلوه م  التسوية المادية )مادس 

نااتج عاان قصااور فااي 

الشروط والموا فات 

 المتفق عليها

اإلختال  شاول تو اي   -3

 مفتو  للمادس

 133/2اص اا  أق يلتاازم المقاااول بتوريااد مااادس ماان  اان  متوسااة الجااودس وفقاااً للمااادس 

 مدني فقلا اشتاجت طبيعة اصعمال  ن  أعلى أو أق  جودس يتم التسوية المادية.

عااااادم لكااااار موا ااااافات  -4

 المادس بالعقد
 تأخذ شكم التو ي  المفتو  وبما يضمن أ ول الصناعة.

نااتج عاان قصااور فااي 

 المحافلة على المواد

 التي وردها ره العم  -5

ر  فقق لم يعدل من طريقتاه وأ ابل أي للمهندس إعذاره في إتباع أ ول الصنعة والع

سااتبدالها أو دفاا  تعااويه لااره إلالمقاااول  عااذرماان هااذه المااادس اياار  ااالل لإلسااتخدام أُ 

 العم  ي طي إعادس التوريد.

 التي وردها المقاول -6
للمهندس إعذاره في إتباع أ ول الصنعة والعر  فقق لم يعدل من طريقتاه وأ ابل أي 

 لإلستخدام يرفضها المهندس كما بالجزئية اصولى. من هذه المادس اير  الل 

 

 

 

 

 اإلجراء المفترض من المهندس المشرف على التنفيذ توصيف العيب العيب

نااااااتج عاااااان مخالفااااااة 

أ ول الصناعة وفقااً 

للشااااااااااااااااااااااااااااااااااروط 

والموا اافات المتفااق 

عليهاااااا أو إلا أوهااااار 

قصاااوراً فاااي كفايتااااه 

إق  الفنية وفقاُ للعار 

لااااام يوجاااااد شااااااروط 

وموا ااااافات متفاااااق 

 عليها

مخالفاااااااة تاااااااؤثر علاااااااى  -1

السااالمة اإلنشااائية أو تعااوق 

 كفاءس التش ي 

للمهناادس أق يساالل أشااد مساالكين وفقاااً إلسااتحالة إ ااال  المخالفااة أو إمكانيتهااا كمااا هااو 

(. وفااي شالااة اإلمكانيااة للمهناادس إعااذاره فااي إتباااع أ ااول الصاانعة 1موضاال بالشااك  )

لام يعادل مان طريقتاه ياتم التصاعيد نحاو الفسا, أو يعهاد لمقااول مخار بالتنفياذ والعر  فاقق 

 على شساه المقاول.

مخالفة تقل  كفااءس اصداء  -2

 أو مستو  التشطيبات 

للمهندس إعذاره في إتباع أ ول الصنعة والعر  فقق لام يعادل مان طريقتاه ياتم التصاعيد 

ساه المقاول, أو يتم عما  تساوية والخصام نحو الفس, أو يعهد لمقاول مخر بالتنفيذ على ش

 من مستحقاته وفقاً لخطورس التأثير المحتم  للمخالفة.

مخالفااااة ال تااااؤثر علااااى  -3

السااالمة اإلنشااائية أو تعااوق 

كفااااااءس التشااااا ي  وال تقلااااا  

كفااااااااءس اصداء أو مساااااااتو  

 التشطيبات

 ا من مستحقاته.للمهندس أق يتسامل فيها إق لم يترتب عليها تسوية مادية, فيتم خصمه

نااتج عاان التااأخر فااي 

إنجااز العما  دوق أق 

يثباااااااااااات الساااااااااااابب 

 الخارجي.

الخطاااأ يرجااا  إلاااى ره  -4

 العم 

طبقااااا  للمقاااااول طلااااب ماااادس إضااااافية و/أو تعااااويه, وللمهناااادس إجابتااااه لااااذلل وتسااااويته

 .إلشتراطات العقد

الخطاااااااأ يرجااااااا  إلاااااااى  -5

 المقاول

تاأخير مماا يخشاى معاه اساتحالة تساليم العما  للمهندس إعذاره, فقق لم يقم بقلتزامه وكاق ال

في وقته أو كانت النية لعدم التنفيذ من أ له, يتم التصعيد نحو الفس, أو يعهد لمقااول مخار 

 بالتنفيذ على شساه المقاول, وأمر المدس مترو  لتقدير القاضي.

خااااااااااااا  بتربااااااااااااة 

 التأسي  

إخاااتال  ترباااة التأساااي   -6

 طريقاااااةالأو عااااادم تناساااااب 

ساااااااحب الميااااااااه ل المحاااااااددس

 الجوفية

يجااب الرجااوع لإلستشاااري لدراسااة تأثيرهااا إق كاااق ممااا ال يسااتطي  المهناادس التصاار  

شيالااه, وال يمناا  هااذا بااالرجوع علااى اإلستشاااري بأيااة خسااارس تعااود علااى ره العماا  ماان 

جراء إختال  تعاقاده ما  المقااول, إق لام يشاتم  التعاقاد علاى بناد يحما  المقااول مسائولية 

ختبااارات التربااة كمااا لااو كاناات مقدمااة منااه, فااي هااذه الحالااة يتحماا  المقاااول التأكااد ماان إ

 التكالي  اإلضافية الناجمة عن للل.

مشاك  ما  تسبب في 

 الجيراق أو المرافق

مخالفة إشتياطاات اصمان  -7

 والسالمة 

[. 11ماان قااانوق البناااء ] 57المساائولية  مشااتركة بااين المقاااول والمهناادس بموجااب المااادس 

فاقق لام يعادل ماان  عاداد وإتبااع إشتياطاات اصمان والسااالمةللمهنادس إعاذاره فااي إومان ثام 

يقوم المهندس بالقيام بأعمال شفاأ اصمان والساالمة علاى نفقاة المقااول, ويجاب أق طريقته 

 يوجد باشتراطات العقد تقديم خطة اصمن والسالمة أوبند ين  على للل. 

 

 

 ( جزاء إخالل المقاول بقلتزام إنجاز عم  يرد على الصنعة3/2جدول )

 ( جزاء إخالل المقاول بقلتزام كيفية إنجاز عم  يرد على مادس العم 3/1جدول )
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 المهندس التحديات التأهيلية إلعداد .7

[ إلااى ارتفاااع نساابة الاانق  فااي 2ير اإلشصاااءات العربيااة ]تشاا

الكفاااءات الهندسااية المتخصصااة بالاادول العربيااة بالمقارنااة ماا  الاادول 

المتقدمة, مما يحتم إعداد استراتيجية للتأهي  الهندسي واإلداري, ويار  

الباشث أق الخطوس اصولى لتحقياق للال هاي انتهاا  مبادأ قيااس مواضا  

اء منلومااة تدريبيااة قااادرس علااى تطااوير وتنميااة القصااور شتااى يااتم بناا

أوهارت نتاائج  ولقاد ,مهارات المهندسين لزيادس الكفاءس الفنية واإلدارياة

% من الخالفات تنشأ أثنااء فتارس تنفياذ العقاد, وأق 74.5[ أق 2دراسة ]

تهاد  هاذه و ؛مهنادس المقااولحاد  باين مهنادس اإلشارا  ويمعلمها 

والقوس بمؤهالت المهندس المصاري,  الدراسة لقياس أشد أوجه الضع 

ت ير معايير تقب  العما  أثنااء التشاييد  وتمييز تفهم من شيث القدرس على

وشتااى اإلسااتالم اإلبتاادائي عاان مثيلتهااا أثناااء التساالم النهااائي عاان تلاال 

المعااايير الموجبااة لاادعو  الضااماق العشااري فااي شااق كااال ماان المقاااول 

( 3( كفااءس أداء التشا ي , 2, ( الساالمة اإلنشاائية1: والمصمم من شيث

 الحاااق الزمناااي لهاااذه طبيعاااة , وتفهااامكفااااءس أداء التشاااطيبات اللااااهرس

نماااول   سااايتم استخال اااه مااانكماااا  وارتباطاااه بالضااامانات, المعاااايير

 (.   3ملحق ) إستبياق

 

 

اسااتخدام الحاساابة ب الدراسااة تحديااد شجاام عينااةهااذا الشااأق تاام لو

خالل أشاد المواقا   للل من( وSample Size Calculatorالخا ة )

. والحاسبة إشد  البرمجيات التاي تقادم [19]التي تقدم مث  هذه الخدمة 

فراد قياساا خدمة عامة  في الحصول  وبدقة على العدد المطلوه من اص

مبااين بالشااك  هااو بااالمجتم  ، وهااي تتطلااب ملاائ الفااراك بمااوقعين كمااا 

والثاااني  ,الثقااةدرجااة  وهااو يعنااي( confidence level) ، اصول (2)

(confidence interval وهااو يعنااي ) ماوالااذي  شااددهنساابة الخطااأ 

أق شجم العيناة  (3ويوضل شك  ) .على التوالي% 5%، 95بـ الباشث 

, 20000ال يتأثر بت ير شجم المجتم  تقريبا بعد شجم مجتم  يزيد عن 

شجم مجتم  المهندسين المصريين المنفذين والمشارفين علاى  وشيث أق

 عينة. 400في هذه الحدود, فتم تحديد شجم العينة بمقدار  نفيذ يكوقالت

لت طاي أنمااط مختلفاة ماان  تام إختياار عينااة الدراساةق ولهاذا الشاأ

 -)هيئاة اصبنياة التعليمياة الحكومي :المهندسين المصريين بقطاع التشييد

مصاااار )مهندسااااي مكاتااااب  والخااااا  داخاااا  ,إدارس الااااري( -اإلسااااكاق

وخاااار   ,بكلياااة الهندساااة( نإستشااااريي -مقااااولينمهندساااي  -استشاااارية

, )عبااار مواقااا  التوا ااا  اإلجتمااااعي لمجموعاااات المهندساااين( مصااار

بهندسة المنوفياة  2013/2014باإلضافة لمهندسي البكالوريوس لدفعة 

؛ وتاام توزياا  عينااة قاادرس المهناادس شااديث الخباارسقياااس كمؤشاار عاان 

نلاراً إلمتنااع  ,(4كما هاو موضال بجادول ) بشك  اير منتلم الدراسة

   بعه المهندسين عن عم  اإلستبياق.

( نتيجاة اإلساتبياق, شياث يمثا  المحاور اصفقاي 4ويوضل شاك  )

معااايير تقباا  اصعمااال بالنساابة لكاا  مرشلااة, وقااد تاام وضاا  دائاارس علااى 

المعيار القاانوني لكا  مرشلاة؛ بينماا يمثا  المحاور الرأساي نسابة أعاداد 

معياار الموضال علاى المحاور اصفقاي, المهندسين التاي قامات بقختياار ال

وللاال بالنساابة إلجمااالي عااادد عينااة كاا  مجموعاااة والتااي تعتمااد علاااى 

فبالنساااابة لمرشلااااة اإلسااااتالم   -والموضااااحة بالاااادلي  العلااااوي -الخباااارس

اإلبتدائي نجد لسنوات الخبارس عاما  فعاال فاي تفهام معياار تقبا  العما , 

صكثاار خباارس تصاا  شيااث نجااد نساابة إختيااار المعيااار السااليم للمجموعااة ا

% وتقا  تادريجيا للمجموعاات اصقا  خبارس, كماا نجاد هناا  100لنسبة 

فرق كبير بين المجموعتين اصق  خبرس وبين المجموعات اصخار . أماا 

بالنسبة لمرشلة التسليم النهائي فهنا  مفهماوم م لاوط واضال, فاالعيوه 

التسااليم اللاااهرس تسااقة بالتسااليم اإلبتاادائي وال يحااق المطالبااة بهااا فااي 

النهااائي شيااث شاار  المشاارع علااى شمايااة المقاااول ماان تحماا  تبعااات 

ايااره, نلاارا صق المنشااأ قااد تاام وضااعه تحاات تصاار  ره العماا  وتاام 

تشاا يله لماادس عااام فااال يسااتطاع تحديااد المساائول عاان العيااوه اللاااهرس, 

وهذا ما لم يستبين فهمه من عينة اإلستطالع وبسؤال بعضاهم عان للال 

وه يعتمااد علااى العالقااات الشخصااية بااين مهناادس قااال أق إ ااال  العياا

اإلشاارا  والمقاااول؛ أمااا معيااار إثبااات دعااو  الضااماق العشااري عنااد 

شدو  ما يهدد السالمة اإلنشائية فيوجد بعه التفهم للمجموعاات علاى 

 تنوعها, ويتضل تأثير الخبرس الضئي  على تفهم للل.

 

 

 

 

 عدد العينة المجموعة

 200 2014-2013مدني  طلبة بكالوريوس

 65 سنوات 5أق  من 

 60 سنوات 10 - 5من 

 45 سنوات 15 - 10من 

 30 سنة 15أكثر من 

 [19( واجهة تحديد شجم العينة ]2شك  )
 ( توزي  عينة الدراسة طبقا لسنوات الخبرس4جدول )

 [1( شجم العينة قياساً بالمجتم  ]3شك  )
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 لمختلفة( قياس مد  تمييز المهندس المصري لت ير معايير تقب  العم  أثناء المراش  ا4شك  )

      كفاءس أداء التش ي  -ه       السالمة اإلنشائية -أ

   السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التش ي  -د      كفاءس أداء التشطيبات اللاهرس - 

 سالسالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التش ي  والتشطيبات اللاهر -و    السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التشطيبات اللاهرس -هـ
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 توصياتالنتائج وال .8

لقاااد قاااام البااااشثين والخباااراء بتنااااول المخااااطر القانونياااة علاااى 

مشروعات التشييد من شيث قصاور أو ت ييار التشاريعات والقصاور أو 

أق تأثيرهاا يمتاد بلاللاه علاى المخااطر اصخار   شياث ,الخطأ التعاقدي

 مماااكالمخااطر المرتبطاة بالتنفياذ أو التورياادات أو التصاميم أو ... إلا,, 

بأشاد المخااطر الدراساة تهاتم هاذه و؛ تحقيق أهدا  المشروع يؤثر على

 شكااااماصوهاااو قااادرس المهندساااين المصاااريين علاااى تفهااام  لات الصااالة

المصاري عقاد المقاولاة باالتقنين المادني ب  كيفياة إنجااز العمال التشريعية

اآلثااار الناجمااة عاان لتجنااب مخاااطر  , وجاازاء اإلخااالل بهاااوتأويالتهااا

تااوقي شاادوثها عاان طريااق بأثناااء التنفيااذ,  عيااوه الصاانعة ومااادس العماا 

صعماال المنفاذس, فهاذا يكاوق لكيفية إستالم/تساليم االتفهم الفني واإلداري 

 ور المحتم  للمنشآت.  أكثر إقتصاداً من ترميم التده

أوجااه القصااور  اسااتعراض( 1التااالي: بالدراسااة  قامااتوماان ثاام 

المعرفي والتشريعي في أشكاام عقاد المقاولاة باالتقنين المادني المصاري 

قياااس أشااد أوجااه  (2 ؛وتأويالتااه لتجنااب عيااوه الصاانعة ومااادس العماا 

الضااع  والقااوس بمااؤهالت المهناادس المصااري, ماان شيااث القاادرس علااى 

ل أثنااء التشاييد اعماتمييز المعايير التي علاى أساساها ياتم تقبا  اصتفهم و

وشتااى اإلسااتالم اإلبتاادائي عاان مثيلتهااا أثناااء التساالم النهااائي عاان تلاال 

المعااايير الموجبااة لاادعو  الضااماق العشااري فااي شااق كااال ماان المقاااول 

 .والمصمم

ضااع  الخااريجين الجاادد وشتااى  دراسااةوقااد أوضااحت نتااائج ال

بشاك  عاام,  المختلفاة تفهام معاايير التقبا  للمراشا سانوات فاي  5خبرس 

يتضال تاأثير الخبارس علاى تميياز معياار تقبا  اصعماال فاي مرشلاة بينما 

اإلستالم اإلبتدائي, بينما يكوق للخبرس تاأثير ضاعي  علاى تفهام المعياار 

يوجاد مفهاوم م لاوط لاتفهم معياار و, الموجب لدعو  الضماق العشاري

ربما يكوق لهذا المفهوم تأثيره القوي  -النهائي تقب  اصعمال عند التسليم

علااى ضااع  ضاابة جااودس العماا  بقعتقاااد أق الفر ااة مازالاات سااانحة 

من هذا يساتطاع اساتنتا  ماد  االشتياا  لمزياد مان قياساات  .إل الشه

الضاااع  والقاااوس بماااؤهالت المهنااادس فاااي مجاااال تنفياااذ وتساااليم وتسااالم 

 في دراسات تالية.وهذا ما سيقوم الباشث بقستكماله  -اصعمال

 القااانوني وويفيالااتو ااي  الجااد اوتذا يو ااي الباشااث بأهميااة لاا

 مهنادس التشاييد بشاك  عاام وفقااً لموقعاه فاي التشاييد, لمهاامبعقد العما  

وبماا يتايل التخصاي  والتحدياد والااتفهم والتمكاين, كماا يو اي بأهميااة 

ساواء بالجهاات اإلدارياة أو  مهندس اإلشارا بعقد عم  خصو اً للل 

 يو ااااي الباشااااثكمااااا , بالقطاااااع الخااااا فااااي العقااااود اإلسترشااااادية 

وضاااا  والتعلاااايم الهندسااااي مناااااهج  بتطااااويرالمؤسسااااات لات الصاااالة 

تطبياااق مااانهج لعلاااى أسااااس علماااي اساااتراتيجيات التااادريب والتأهيااا  

 .إقتصاديات التطوير والتأهي 

 المراجع والببيلوجرافي

كليااة ا, ( اكياا  نحاادد شجاام العينااة2012إيماااق شسااين الطااائي ) .1

 , جامعة ب داد.فرع العلوم النلرية, الجادرية –التربية الرياضية 

( 2013رياض عبد الكاريم عاوض ومناة ا ساالم ساق  الحاية ) .2

االعقااود اإلنشااائية فااي فلسااطين ماان منلااور هندسااي وقااانونيا, 

المؤتمر اصول لهندساة اإلنشااءات والتشاييد بعناواق مفااق الهندساة 

 .45 -40ييد في الوطن العربي,  ـ اإلنشائية و ناعة التش

( اأشكام المخاطر في عقود مقاوالت 2011طارق شسين شامد ) .3

البناااء والتشاااييد: دراساااة مقارناااة بااين القاااانوق المااادني المصاااري 

دكتاااوراه الفلسااافة فاااي الهندساااة  رساااالةوشاااروط عقاااد الفياااديلا, 

 القاهرس. , كلية الهندسة, جامعةنشائيةاإل

صااطفى الهجاااق, نبياا  عبااد الباادي  طااارق شسااين شامااد, شااري  م .4

( امخاطر عيوه الصنعة ومادس العم  التي يقدمها 2013يحيي )

المقااااول: دراساااة فاااي أشكاااام عقاااد المقاولاااة فاااي القاااانوق المااادني 

المصااريا, المااؤتمر اصول لهندسااة اإلنشاااءات والتشااييد بعنااواق 

مفاق الهندسة اإلنشائية و اناعة التشاييد فاي الاوطن العرباي,  اـ 

6-18. 

( االوساااية فاااي شااار  1964) عباااد الااارزاق أشماااد السااانهوري .5

 القانوق المدنيا, الجزء الساب .

( االتحااااديات التدريبيااااة 2013عااااالء عبااااد الاااارشمن البكااااري ) .6

والتأهيلياااة إلعاااداد المهندساااين والماااراقبين فاااي مجاااال الهندساااة 

ا, المااؤتمر اصول لهندسااة اإلنشااائية والتشااييد فااي الااوطن العربااي

لتشاااييد بعناااواق مفااااق الهندساااة اإلنشاااائية و اااناعة اإلنشااااءات وا
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5992-17-977. 
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 ( مواد القانون المدني ذات الصلة1ملحق )

  1المادس 

تتناولهاا هاذه تسري النصو  التشريعية على جمي  المساائ  التاي ( 1)

 .النصو  في لفلها أو في فحواها

فقلا لم يوجاد نا  تشاريعي يمكان تطبيقاه, شكام القاضاي بمقتضاى  (2)

العاار , فااقلا لاام يوجااد, فبمقتضااى مبااادس الشااريعة اإلسااالمية, فااقلا لاام 

 توجد, فبمقتضى مبادس القانوق الطبيعي وقواعد العدالة.

  133المادس 

عينااً بذاتاه, وجاب أق يكاوق معينااَ بنوعاه ( إلا لم يكن مح  اإللتزام م1)

 ومقداره وإال كاق العقد باطالً.

( ويكفاااي أق يكاااوق المحااا  معينااااً بنوعاااه فقاااة إلا تضااامن العقاااد ماااا 2)

يستطاع به تعيين مقداره, وإلا لم يتفق المتعاقداق على درجة الشيئ مان 

شياث جودتااه ولام يمكاان إسااتخال  للال ماان العار  أو ماان أي واار  

 م المدين بأق يسلم شيئاً من  ن  متوسة.مخر. إلتز

  167المادس 

ال يكوق الموو  العام مسئوالً عن عملاه الاذي أضار باال ير إلا قاام باه 

تنفيذاً صمر  در إليه مان رئاي , متاى كانات إطاعاة هاذا اصمار واجباة 

عليه, أو كاق يعتقاد إنهاا واجباة وأثبات أناه كااق يعتقاد مشاروعية العما  

اق إعتقاده مبنيا على أسباه معقولة, أو أنه راعى في الذي وق  منه, وك

 عمله جانب الحيطة.

  169المادس 

إلا تعاادد المساائولوق عاان عماا  ضااار كااانوا متضااامنين فااي إلتاازامهم 

بتعااويه الضاارر, وتكااوق المساائولية فيمااا بياانهم بالتساااوي أال إلا عااين 

 القاضي نصيب ك  منهم في التعويه.

  172المادس 

تقادم دعو  التعويه الناشئة عان العما  ايار المشاروع ( تسقة بال1) 

بقنقضاااء ثااال  ساانوات ماان اليااوم الااذي علاام فيااه المضاارور بحاادو  

الضاارر وبالشااخ  المساائول عنااه. وتسااقة هااذه الاادعو  فااي كاا  شااال 

 بقنقضاء خمسة عشرس سنة من يوم وقوع العم  اير المشروع.

, وكانات الادعو  ( على أنه إلا كانت هذه الدعو  ناشئة عن جريماة2)

الجنائية لم تسقة بعد إنقضاء المواعيد المذكورس في الفقرس الساابقة, فاقق 

 دعو  التعويه ال تسقة إال بسقوط الدعو  الجنائية.

  209المادس 

( فااي إلتاازام بعماا , إلا لاام يقاام الماادين بتنفيااذ إلتزامااه, جاااز للاادائن أق 1)

نفقاة المادين إلا كااق  يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفياذ اإللتازام علاى

 هذا التنفيذ ممكناً.

( ويجااوز فااي شالااة االسااتعجال أق ينفااذ الاادائن االلتاازام علااى نفقااة 2)

 المدين دوق ترخي  من القضاء.

  211المادس 

( في اإلتزام بعم , إلا كاق المطلوه من المادين هاو أق يحاافأ علاى 1)

ذ إلتزامااه فااقق الشايئ أو أق يقااوم بقدارتااه أو أق يتااوخى الحيطااة فااي تنفياا

المدين يكوق قد وفى باإللتزام إلا بذل في تنفيذه من العناية كا  ماا يبذلاه 

الشااخ  العااادي, ولااو لاام يتحقااق ال اارض المقصااود. هااذا مااا لاام ياان  

 القانوق أو اإلتفاق على اير للل.

( وفااي كاا  شااال يبقااى الماادين مساائوالً عمااا يأتيااه ماان ااا  أو خطااأ 2)

 جسيم.

  374المادس 

إللتزام بقنقضاء خما  عشارس سانة فيماا عادا الحااالت التاي ورد يتقادم ا

 عنها ن  خا  في القانوق وفيما عدا اإلستثناءات التالية.

  447المادس 

( يكوق البائ  ملزماً بالضاماق إلا لام يتاوافر فاي المبيا  وقات التساليم 1)

الصاافات التااي كفاا  للمشااتري وجودهااا فيااه, أو إلا كاااق بااالمبي  عيااب 

يمته أو نفعه بحسب ال اية المقصودس مستفادس مماا هاو مباين ينق  من ق

في العقد أو مما هو واهر من طبيعة الشايئ, أو ال ارض الاذي أعاد لاه, 

 ويضمن البائ  هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.

( م  للل ال يضمن البائ  العياوه التاي كااق المشاتري يعرفهاا وقات 2)

ا بنفسااه لااو أنااه فحاا  المبياا  بعنايااة البياا , أو كاااق يسااتطي  أق يتبينهاا

الرج  العادي, إال إلا أثبت المشتري أق البائ  قد أكد له خلو المبيا  مان 

 هذا العيب, أو أثبت أق البائ  قد تعمد إخفاء العيب اشاً منه.

  448المادس 

 ال يضمن البائ  عيباً جر  العر  على التسامل فيه.

  449المادس 

مبي , وجب عليه التحقاق مان شالتاه بمجارد أق ( إلا تسلم المشتري ال1)

يتمكن من للل, وفقاً للمألو  في التعام , فقلا كش  عيباً يضمنه البائ  

وجب عليه أق يخطره باه خاالل مادس معقولاة, فاقق لام يفعا  إعتبار قاابالً 

 للمبي .

( أم إلا كاااق العيااب ممااا اليمكاان الكشاا  عنااه بااالفح  المعتاااد ثاام 2)

عليااه أق يخطار بااه البااائ  بمجاارد وهااوره, وإال  كشافه المشااتري, وجااب

 إعتبر قابالً للمبي  بما فيه من عيب.

  450المادس  

إلا أخطر المشاتري الباائ  بالعياب فاي الوقات المالئام كااق لاه أق يرجا  

 .444بالضماق على النحو المبين في المادس 

  452المادس 

تسااليم  ( تسااقة بالتقااادم دعااو  الضااماق إلا إنقضاات ساانة ماان وقاات1)

المبي  ولو لم يكش  المشاتري العياب إال بعاد للال ماا لام يقبا  الباائ  أق 

 يلتزم بالضماق لمدس أطول.

( علماً أنه ال يجوز للبائ  أق يتمسل بالسنة لتمام التقاادم إلا أثبات أناه 2)

 تعمد إخفاء العيب اشاً منه.

  646المادس 

  شايئاً أو أق ياؤدي المقاولة عقد يتعهد بقتضااه أشاد المتعاقادين أق يصان

 عمالً لقاء أجر يتعهد به المتعاقد اآلخر.

  647المادس 

( يجااوز أق يقتصاار المقاااول علااى التعهااد بتقااديم عملااه علااى أق يقاادم 1)

 ره العم  المادس التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله.

 ( كما يجوز أق يتعهد المقاول بتقديم العم  والمادس معاً.2)

  648 المادس

إلا تعهاد المقاااول بتقاديم مااادس العماا  كلهاا أو بعضااها, كااق مساائوالً عاان 

 جودتها وعليه ضمانها لره العم .

  649المادس 

( إلا كاق ره العم  هو الذي قادم الماادس, فعلاى المقااول أق يحار  1)

عليهاا ويراعااي أ ااول الفاان فااي اسااتخدامه لهااا وأق يااؤدي شساااباً لااره 

ه ويرد إليه ما بقي منها. فقلا  ار شيئ مان هاذه العم  عما استعملها في

المااادس اياار  ااالل لالسااتعمال بساابب إهمالااه أو قصااور كفايتااه الفنيااة, 

 التزم برد قيمة هذا الشيئ لره العم .

( وعلى المقاول أق يأت بما يحتا  إلياه فاي إنجااز العما  مان أدوات 2)

تفاااق أو ومهمااات إضااافية ويكااوق للاال علااى نفقتااه. هااذا مااا لاام يقااه اإل

 عر  الحرفة ب يره.

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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  650المادس 

( إلا ثبت أثناء ساير العما  أق المقااول يقاوم باه علاى وجاهإل معياب أو 1)

منااا إل للعقااد, جاااز لااره العماا  أق ينااذره بااأق يعاادل ماان طريقااة التنفيااذ 

خالل أج إل معقول يعينه له, فاقلا انقضاى اصجا  دوق أق يرجا  المقااول 

العم  أق يطلاب إماا فسا, العقاد وإماا  إلى الطريقة الصحيحة, جاز لره

أق يعهاد إلااى مقاااول مخار بقنجاااز العماا  علاى نفقااة المقاااول اصول طبقاااً 

 .209صشكام المادس 

( على أنه يجاوز طلاب فسا, العقاد فاي الحاال دوق شاجاة إلاى تعياين 2)

 أج  إلا كاق إ ال  ما في طريقة التنفيذ من عيب مستحيالً.

  651المادس 

نادس المعمااري والمقااول متضاامنين ماا يحاد  خاالل ( يضمن المه1)

عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيدوه من مباقإل أو أقاموه من 

منشآت ثابتة أخر  وللل ولو كااق التهادم ناشائاً عان عياب فاي اصرض 

لاتهااا, أو كاااق ره العماا  قااد أجاااز إقامااة المنشااآت المعيبااة, مااا لاام يكاان 

قاد أرادا أق تبقاى هاذه المنشاآت مادس أقا  مان المتعاقداق فاي هاذه الحالاة 

 عشر سنوات.

( ويشم  الضماق المنصو  علياه فاي الفقارس الساابقة ماا يوجاد فاي 2)

 المباني والمنشآت من عيوه يترتب عليها تهديد متانة البناء و سالمته.

 ( وتبدأ مدس السنوات العشر من وقت تسلم العم .3)

ق للمقااول مان شاق الرجاوع علاى وال تسري هذه المادس على ما قد يكاو

 المقاولين من الباطن.

  652المادس 

إلا اقتصااار المهنااادس المعمااااري علاااى وضااا  التصاااميم دوق أق يكلااا  

الرقابااة علااى التنفيااذ, لاام يكاان مساائوالً إال عاان العيااوه التااي أتاات ماان 

 التصميم.

  653المادس 

مان  يكوق باطالً ك  شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول

 الضماق أو الحد منه.

  654المادس 

تساااقة دعااااو  الضاااماق المتقدماااة بانقضااااء ثاااال  سااانوات مااان وقااات 

 شصول التهدم أو انكشا  العيب.

  655المادس 

متى أتم المقاول العم  ووضعه تحات تصار  ره العما , وجاب علاى 

هااذا أق يبااادر إلااى تساالمه فااي أقااره وقاات ممكاان بحسااب الجاااري فااي 

امتن  دوق سابب مشاروع عان التسالم راام دعوتاه إلاى المعامالت, فقلا 

 للل بقنذار رسمي, أُعتبر أق العم  قد ُسل م إليه.

 

 ( مواد قانون البناء ذات الصلة2ملحق )

  46المادس 

ال يجوز إ دار ترخي  البنااء أو البادء فاي التنفياذ لمعماال التاي تبلا  

أو طواباق فاأكثر  أو المبنى المكوق من أربعاةجنيه فأكثر,  مليوققيمتها 

 التعليات أياً كانت قيمتها إال بعد أق يقدم طالب الترخي  وثيقة تأمين.

التعلياة التاي ال تجااوز قيمتهاا ماائتي أعماال ويستثنى من الحكام المتقادم 

االشااااتراطات ألاااا  جنيااااه لماااارس واشاااادس ولطااااابق واشااااد وفااااي شاااادود 

 .التخطيطية والبنائية المعتمدس

ئولية المدنياااة للمهنااادس والمقااااول عااان وت طاااي وثيقاااة التاااأمين المسااا

المباااني والمنشااآت ماان باصضاارار التااي تلحااق بااال ير بساابب مااا يحااد  

 تهدم كلي أو جزئي وللل بالنسبة لما يلي:

مسااائولية المهنااادس والمقااااول أثنااااء فتااارس التنفياااذ بقساااتثناء  .1

 عمالهم.أ

مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترس الضماق المنصاو   .2

 من القانوق المدني. 651مادس عليها في ال

ن مراجعااااة باإلخااااالل  ماااا  عاااادمو المساااائولية الجنائيااااة, يتااااولى المااااؤم 

الرسومات ومتابعاة التنفياذ وللال عان طرياق أجهزتاه أو مان يعهاد إلياه 

 وتحدد مسئوليته المدنية وفقاً صشكام هذا القانوق. ,بذلل

ن بالنساابة لمضارار   لحااقالتااي تويكاوق الحااد اصقصاى لمااا يدفعااه الماؤم 

ال ير مبل  مليوني جنياه عان الحااد  الواشاد علاى أال تتعاد  مسائولية ب

ن قب  الشخ  الواشد عن اصضرار مبل  مائة أل  جنيه.  المؤم 

 وزيرالاااباإلتفااااق مااا   بالتاااأمينويصااادر قااارار مااان الاااوزير المخااات  

اإلسااكاق بالقواعااد المنلمااة لهااذا التااأمين وشااروطه وقيااوده ب المخاات 

ن شاااق الرجاااوع علاااى وأوضااااعه وا صشاااوال التاااي يكاااوق فيهاااا للماااؤم 

المسئول عن اصضرار, كما يتضمن القرار قساة التاأمين الواجاب أداؤه 

% )إثنااق مان عشارس 0.2والشخ  الملزم باه, علاى أال يجااوز القساة 

, ويحسب القساة علاى أسااس أقصاى خساارس المبنىفي المائة( من قيمة 

ات الطبيعة الخا ة والتاي يصادر محتملة, وللل بالنسبة للمشروعات ل

اإلساكاق باإلتفااق ما  الاوزير المخات  المخات  ب وزيرالبها قرار من 

 .التأمينب

وتكااوق وثيقاااة التاااأمين طبقاااً للنماااول  الاااذي يعتمااده الاااوزير المخااات  

 بشئوق اإلستثمار.

  75المادس 

يتولى اإلتحاد أو لوو الشأق بحسب اصشوال الحفاو على ساالمة العقاار 

ائاااه المشاااتركة وملحقاتاااه, وضاااماق  ااايانته وترميماااه وتدعيماااه وأجز

والحفاااو علااى سااالمة العقااار وأجزائااه المشااتركة وملحقاتااه, وضااماق 

 اايانته وترميمااه وتدعيمااه والحفاااو علااى طابعااه المعماااري وتااوفير 

الخدمات المطلوبة للعقار, وله في سبي  للل التعاقد م  شاركات  ايانة 

اد المصاري لمقااولي التشاييد والبنااء, وكاذلل المباني المقيادس لاد  اإلتحا

 كله طبقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانوق.

  104المادس 

يعاقب باالحب  مادس ال تقا  عان ساتة أشاهر, وب راماة ال تقا  عان مثلاي 

قيمااة اصعمااال المخالفااة بحااد أدنااى خمسااين ألاا  جنيااه وال تجاااوز ثالثااة 

و بقشاد  هااتين العقااوبتين, كا  مان أقااام أمثاال قيماة اصعماال المخالفااة أ

أعماااالً دوق مراعاااس اص ااول الفنيااة المقااررس قانوناااً فااي تصااميم أعمااال 

البناء أو تنفيذها أو اإلشرا  على التنفيذ أو في متابعتاه أو عادم مطابقاة 

التنفيااذ للرسااومات والبيانااات أو المسااتندات التااي ماانل التاارخي  علااى 

مواد البناء أو اساتخدام ماواد ايار مطابقاة أساسها أو ال   في استخدام 

للموا فات المقررس, فاقلا ناتج عان للال ساقوط البنااء كليااً أو جزئيااً أو 

أشاهر,  6 يرورته ميالً للسقوط كانت العقوبة الحاب  مادس ال تقا  عان 

وارامة ال تقا  عان مثلاي قيماة اصعماال المخالفاة وال تزياد علاى ثالثاة 

ة. فقلا نشأ عان الفعا  وفااس شاخ  أو أكثار, أمثال قيمة اصعمال المخالف

أو إ ابة أكثر من ثالثة أشخا  بق اابة نشاأت عنهاا عاهاة مساتديمة, 

لكاا  ماانهم أو إلا إرتبطاات الجريمااة بجريمااة تزوياار أو اسااتعمال محاارر 

مزور ارتباطاً ال قب  التجزئة كانت العقوبة الحب  مدس ال تاق عان سانة 

قاا  عاان مثلااي قيمااة اصعمااال ساانوات وارامااة ال ت 10وال تزيااد عاان 

المخالفة وال تزيد على ثالثاة أمثاال قيماة اصعماال المخالفاة, وللال دوق 

 اإلخالل بأية عقوبة أشد ين  عليها قانوق مخر.

ويحكم فضالً عن للل بشطب اسم المهنادس المصامم أو المشار  علاى 

التنفياااذ أو المقااااول مااان ساااجالت نقاباااة المهندساااين أو ساااجالت اتحااااد 

وللال لمادس ال تزياد عان سانتين, وفاي شالاة  -بحسب اصشوال -لينالمقاو

العود يكوق الشطب لمادس ال تقا  عان مثلاي مادس العقوباة المقيادس للحرياة 

 المحكوم بها عليه.

وفااي جمياا  اصشااوال يجااب نشاار الحكاام فااي جرياادتين يااوميتين واسااعتي 

 اإلنتشار على نفقة المحكوم عليه.
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 هندس التشييد المصريلماستمارة استبيان : (3ملحق )

و القاوس المحاددس لماؤهالت أوجاه الضاع  أ أشاد , للوقاو  علاىلقياس تميياز مهنادس التشاييد المصاري لت يار معاايير تقبا  العما يهد  هذا اإلستبياق 

تسااعد فاي تحدياد ماد  والباشث يُطمئن المهندس إلى سرية المعلومات وعدم إستخدامها صياة أااراض إدارياة, ونناوه أق  ادق اإلجاباات س ؛المهندس

 . والعالم العربي إشتيا  المهندس للبرامج التدريبية ونوعيتها لتطوير أدائه لما لذلل مردود على  ناعة التشييد في مصر
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 معيار تقبل أعمال التشييد المنفذة أثناء "التنفيذ وحتى اإلستالم اإلبتدائي":

 السالمة اإلنشائية -أ

 كفاءس أداء التش ي  -ه

 كفاءس أداء التشطيبات اللاهرس - 

 السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التش ي  -د

 السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التشطيبات اللاهرس -هـ

 السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التش ي  والتشطيبات اللاهرس -و

 

 معيار تقبل أعمال التشييد المنفذة أثناء "اإلستالم النهائي":

 السالمة اإلنشائية -أ

 كفاءس أداء التش ي  -ه

 كفاءس أداء التشطيبات اللاهرس - 

 السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التش ي  -د
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 السالمة اإلنشائية -أ

 كفاءس أداء التش ي  -ه

 للاهرسكفاءس أداء التشطيبات ا - 

 السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التش ي  -د

 السالمة اإلنشائية وكفاءس أداء التشطيبات اللاهرس -هـ
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