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 رــــالتقری
 

بطلب لنا لتقدیم تقریر خبرة فنیة لموضوع النزاع ضدها  المتنازعمالحظة: لقد تقدمت 

ولم یتم  وثائق تشمل وثائق فنیة ومالیةضدها  المتنازعالناشئ بین الطرفین. وقد قدمت 

وقد أعددنا تقریرنا على ما المركز. أمام  في دعواهاألطالع على ایة وثائق قدمها المتنازع 

قدم لنا من وثائق وقد التزمنا الحیادیة في التقریر مااستطعنا إلى ذلك سبیال معتمدین 

 .والنزاعات األنشائیةعلى خبراتنا في مجال العقود الهندسیة 

إن تقدیم أي وثائق جدیدة من قبل أي طرف لم یتم تقدیمها سابقا قد یغیر من فحوى 

التي توصلنا إلیها. ولكن ال یمكن الجزم بحاجتنا إلى التغییر ما لم یتم التقریر والنتائج 

تقدیم الوثائق الجدیدة بصفة رسمیة أو تصحیحنا بحجة فنیة رادعة على ما أوردناه في 

 تقریرنا.

 
 مھام الخبرة األستشاریة:

فیما یخص مھام خبیر المحكمة وفق على استفسارات المركز ابداء الرأي الفني واألجابة 
 .التمھیدي القرارنطاق 

(مالحظة: سیتم األستناد الى ملف المستندات المرفق مع ھذا التقریر وذلك باألشارة الى 
 في البرنامج ولیس الترقیم الیدوي) PDFرقم الصفحة وفق ترقیم ملف ال 
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 التمھیدي لمأموریة خبیر المحكمة: القرار

 

 القرار هي:المهام وفق 

 .19/11/2013بیان طبیعة العالقة بین الطرفین وفق العقد المؤرخ في  .1

 .بیان التزامات كل طرف واألخالل ان وجد .2

 .بیان المبالغ المسددة وتواریخها وتلك غیر المسددة واألسباب ان وجد .3

  .بیان ان كان قد تم األنتهاء من المشروع من عدمه والتاریخ وأسبابه ومدة التأخیر .4
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یان القیمة األیجاریة التي فاتت المتنازع من ایجار الوحدة طبقا لسعر السوق ان كان ب .5

 .هناك تأخیر غیر مبرر

بیان العیوب والمخالفات التي ارتكبتها المتنازع ضدها ان وجد وقیمة اصالح تلك  .6

 .العیوب ان وجدت

 .تصفیة الحساب بین الطرفین .7

 .تحقیق دفاع ودفوع الطرفین .8

 األحداث الزمني:جدول : أوال

من المهم فهم طبیعة األحداث في المشروع موضوع النزاع وآلیة حدوثها من الناحیة الزمنیة. 

ان ذلك سیساعدنا بال شك في معرفة تنفیذ التزامات كل طرف وفقا لألتفاق المبرم بین 

على الطرفین شامال بذلك األوارمر التغییریة والتعدیالت التي حصلت على المشروع وأثرها 

ألحداث یمكن ان یؤدي الى حقوق الطرفین والتزاماتهما التعاقدیة. كما ان الجدول الزمني ل

من حیث ما یترتب علیه من حقوق والتزامات مما یتعین  نشوء جدل قانوني لدى كل طرف

علیه ان یكون هذا الجدول أداة فاعلة لدى الوكیل القانوني لكل طرف ألثبات دعواه او 

 دفاعه.

19-Nov-13 
ألنشاء فیال ارضي واول بقیمة  المقاولاتفاقیة مقاولة بین المالك و 

1950000. 
141 

25-Dec-13 196 .تصریح اعمال تعدیالت 
12-Jan-14  15 .........عرض سعر من 
30-Jan-14 197 .تصریح اعمال تعدیالت 
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8-Feb-14 
اجتماع في الموقع مع المالك ویطلب سرعة تقدیم تصمیم توسعة 

 .الملحق للموافقة علیه
111 

10-Feb-14 
یبلغه بأنه یجب ان یتوقف عن  مقاولخطاب من االستشاري الى ال

العمل في الملحق بناء على تعلیمات المالك الى حین اتمام 
  .التعدیالت

113 

15-Feb-14 
الى األستشاري یفید بأن المالك یرغب  مقاولخطاب باالیمیل من ال

 .في رفع منسوب الملحق
112 

15-Feb-14 
ویفیده بأنه ارسل المخططات الى  المقاولیرد االستشاري على 

 .المالك
112 

15-Feb-14 
خطاب من األستشاري الى المالك یرفق المخططات ویطلب 

  .الموافقة
115 

23-Feb-14 167 .الدفعة األولى 

23-Feb-14 
الى األستشاري یفید بوجود اختالف في  المقاولخطاب باالیمیل من 

 .سمك السقف
114 

23-Feb-14 

خطاب من األستشاري الى المالك یطلب فیه ان یدفع المالك الى 
درهم الفاتورة األولى ویفید بأن نسبة األنجاز  245000 المقاول
وال یشیر الى وجود تأخیر مع استقطاع نسبة  %15.72بلغت 

 .محجوز نهایة المشروع %10من المقدم و 10%

119 

27-Feb-14 
خطاب من األستشاري الى المالك یرفق المخططات التعدیلیة 

 .للموافقة
133 

15-Mar-14 110 . 158000تقدم عرضا لتوسعة الملحق ب  المقاول 

15-Mar-14 
موافقة المالك على مخططات األستشاري وعرض المقاول لتوسعة 

 .الملحق
109 

30-Mar-14 
یطلب منه سداد رسوم  المقاولخطاب باألیمیل من األستشاري الى 

 .البلدیة للتعدیالت
127 

6-Apr-14 198 .رخصة تعدیالت 
8-Apr-14  169 .الثانیةالدفعة 
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30-Apr-14 
الى األستشاري یفید بوجود تغییرات في اعمال  المقاولخطاب من 

 .الطابوق بناء على تعلیمات المالك
118 

3-May-14 
یطلب منه األجتماع  المقاولخطاب باألیمیل من األستشاري الى 

 .لمناقشة التعدیالت
128 

30-May-14 
الى األستشاري یطلب سرعة اختیار اعمال  المقاولایمیل من 

 .الكهرباء بالنسبة للمطبخ الداخلي لیتسن له البدء بأعمال السیرامیك
134 

8-Jun-14 171 .الدفعة الثالثة 
20-Jul-14 174 .الدفعة الرابعة 

7-Sep-14  102 .120000عرض سعر من شركة نبع الوادي بقیمة 

7-Sep-14 
ألعمال التكییف بقیمة  ....وشركة  المقاولعقد المقاولة بالباطن بین 

120000. 
91 

7-Sep-14  100 .............لشركة  48000صرف شیك بقیمة 

8-Sep-14  90 ...........عرض سعر من شركة 

10-Sep-14  74 .ألعمال الجبس .........وشركة  المقاولعقد المقاولة بالباطن بین 

21-Sep-14 177 .الدفعة الخامسة 

23-Sep-14  49  للمقاول.درهم  40000بقیمة  .......عرض سعر من  شركة 

9-Oct-14 
 40000بقیمة  ...........وشركة  المقاولعقد المقاولة بالباطن بین 

 .درهم
45 

18-Nov-14 181 .الدفعة السادسة 
21-Dec-14  85 .30660بقیمة  ............فاتورة من شركة 

28-Dec-14 
الف  144بقیمة  .....وشركة  المقاولعقد المقاولة بالباطن بین 

 .درهم
8 

2-Jan-15  86 .........لشركة  15330صرف شیك بقیمة 

5-Jan-14  21 ........لشركة  36000لمبلغ  المقاولسداد 
18-Jan-15 190 .الدفعة السابعة 
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22-Jan-15  21 ........لشركة 36000سند صرف الشیك 

2-Feb-15  83 .......لشركة  15330صرف شیك بقیمة 

5-Mar-15  105 .24324بقیمة  ..........طلب شراء طابوق الى مصنع 

15-Mar-15  73 .57500بقیمة  للمقاوللألبواب  ........عرض من شركة 

17-Mar-15 تاریخ األنتهاء التعاقدي لألعمال األصلیة. 
 

26-Mar-15  95 المقاولدفعة من  8000تستلم  .........شركة 

5-Apr-15 192 .الدفعة الثامنة 

11-Apr-15  30 المقاولدفعة من  8000تستلم  ..........شركة 

4-May-15  28 ............لشركة  10000صرف شیك بقیمة 

10-May-15  23 ..........لشركة  93000صرف الشیك بقیمة 

2-Jun-15  40 ...........لشركة  17500صرف شیك بقیمة 

14-Jun-15  39 ............لشركة  7200عرض سعر بقیمة 

14-Jun-15  37 ............لشركة  3600صرف شیك بقیمة 

15-Jun-15  28 ............لشركة  12000صرف شیك بقیمة 

23-Jul-15 194 الدفعة التاسعة واالخیرة 

25-Jul-15  34 ............لشركة  3350صرف شیك بقیمة 

25-Jul-15  71 ............لشركة  15000صرف شیك بقیمة 

25-Aug-15 199 .تصریح اعمال تعدیالت 

31-Aug-15  78 ...........لشركة  14000صرف شیك بقیمة 

4-Sep-15  115 ...........لشركة  16000صرف شیك بقیمة 

12-Sep-15  97 ...........لشركة  48000صرف شیك بقیمة 

12-Sep-15  69 ..........لشركة  10000صرف شیك بقیمة 

15-Sep-15  34 ..........لشركة  12803صرف شیك بقیمة 

15-Sep-15  87 ..........لشركة  10000صرف شیك بقیمة 
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20-Oct-15  55 ..........لشركة  4000صرف شیك بقیمة 

25-Oct-15 200 شهادة األنجاز 

27-Oct-15  52 16000بقیمة  ............فاتورة من شركة 

15-Nov-15  81 ..........لشركة  6600صرف شیك بقیمة 

24-Nov-15  67 ........لشركة  10000صرف شیك بقیمة 

1-Dec-15  99 .........لشركة  12000صرف شیك بقیمة 

5-Dec-15  42 ..........لشركة  7227صرف شیك بقیمة 

3-Jan-16 135 المالك یدفع رسوم الكهرباء والمیاه لدیوا 

4-Feb-16  64 ............لشركة  9000صرف شیك بقیمة 

12-Mar-16  64 ..........لشركة  10000صرف شیك بقیمة 

 

 ثانیا: مختصر آلیة العالقة بین الطرفین وتنفیذ المشروع الى حین حصول النزاع

بین الطرفین من خالل طرح الستشاري لمناقصة بناء فیال سكنیة للمتنازع.  العالقةبدأت 

وقدمت المتنازع ضدها عرضها وبعد ان حلل األستشاري عرضها بالمقارنة مع العروض 

األخرى قرر التنازع ترسیة العطاء علیها. وتم توقیع العقد ووضع تاریخ تحدید المباشرة 

وشرع المقاول في األجراءات وعند صدور رخصة البناء تبین بمرجعیة صدور رخصة البناء. 

وجود شرط الرجوع للبلدیة لتحدید المنسوب المرجعي قبل البدء في العمل. وأثناء ذلك تقدم 

المالك بطلب لعمل تعدیالت على الملحق مما استغرق األستشاري والمقاول وقتا للحصول 

لمقاول بتكلفة هذه التعدیالت اال انه لم على ترخیص البلدیة وبعد ان قبل المالك عرض ا

یكن هناك اتفاق واضح على مدة تنفیذ هذه األعمال األضافیة (وفق ما قدم لنا من 



 

 27 من 9 صفحة
www.almc.ae 

 

مستندات). ومع استمرار المقاول في البناء كانت هناك عدة تعدیالت على البناء مما كان 

تشاري في یتطلب اصدار رخص تعدیالت من البلدیة (عدد أربعة). وقد استمر األس

وبعدها اختلف المالك مع  4األشارف على البناء الى حین اصداره شهادة الدفع رقم 

األستشاري وخرج األستشاري من األمشروع كلیة. وبدأت العالقة المباشرة من الناحیة المالیة 

والفنیة بین المقاول والمالك، حیث كان المقاول ینفذ حسب المخططات ویقوم المالك 

یقوم المقاول باصدار شهادات الدفع مباشرة ومن ثم یقوم المالك باعتمادها. وقد باألعتماد و 

حصلت كثیر من األوامر التغییریة بالزیادة والنقصان والغاء بعض البنود او قیام المالك 

بتورید المواد على نفقته ومثل تلك األعمال المعروفة في بناء الفلل السكنیة حیث جرت 

مما بعد وضوح معالم البناء ناء وتعدد الحاجات السكنیة وتغیرها العادة وضوح تصور الب

یجعل المالك یقوم بأجراء التعدیالت وتكون غالبا شفویة وبسبب غیاب األستشاري في هذه 

الحالة فأنه من المتعسر الحصول على كافة األثباتات من الجانبین (وفقا لما قدم لي من 

م بتسدید شهادات الدفع من األستشاري والمقاول مستندات). وقد ثبت ان المالك كان یقو 

بشكل طبیعي ووفقا للعقد. أال انه بالنسبة لألوامر التغییریة وبسبب الحذف واألضافة فقد 

كما انه من الثابت ان تعذر الوقوف على اآلثار التعاقدیة المتعلقة بتلك األوامر التغییریة. 

هاء الزمن التعاقدي لألعمال األصلیة بل صدور تراخیص اجراء التعدیالت استمرت بعد انت

والتي دفعها المالك دون وجود اي  9انها استمرت حتى بعد صدور شهادة الدفع األخیرة رقم 

وبسبب الغاء دور األستشاري في المشروع بعد الدفعة الرابعة بسبب تحفظات او خصومات. 
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سیة على المالك في اثبات یرجع الى المالك فأنه أصبح عبء األثبات منصبا بالدرجة األسا

كیف تمت هذه األعمال التغییریة بالزیادة والنقصان ومن قام بها وكیف تم ذلك حیث تبین 

وما زال البناء تحت فترة  25/10/2015بناء قد انجز وصدرت رخصة البناء في ان ال

الصیانة التي من المفترض ان یقوم بها المقاول ولم نجد في المستندات اي خالف في 

وضوع قیام المقاول بالتزاماته التعاقدیة فیما یخص موضوع الصیانة من عدمها. وبسبب م

المقاول للمبالغ المتعلقة باألعمال األضافیة والتي تزید عن  تلك األوامر التغییریة ومطالبة

نصف ملیون درهم فانه حصل خالف بین الطرفین وقد بادر المتنازع تسجیل الدعوى في 

 .موضوع هذا النزاع

 آلیة التعاقد بین الطرفین ومالحظاتنا الرئیسیة علیها:: ثالثا

وذلك ألنشاء فیال سكنیة من  19/11/2013تم توقیع العقد بین الطرفین بتاریخ  .1

في دبي وذلك  .....في منطقة  2815003أرضي + اول على قطعة األرض رقم 

وفق المخططات الهندسیة المعدة من قبل األستشاري المكلف من قبل المالك. ویكون 

 .)139المشرف على التنفیذ األستشاري نفسه الذي أعد التصمامیم. (صفحة 

تعتبر المخططات الهندسیة ومستندات المناقصة المعدة من قبل األستشاري اضافة  .2

ة لها والعطاء المقدم من المقاول وعرض أسعاره الى صورة العطاء والمالحق التابع

 .)139جزءا من األتفاقیة بین الطرفین. (صفحة 
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درهم وتشمل القیمة انشاء جمیع  1,950,000ان القیمة األجمالیة للعقد هي  .3

األعمال الواردة في تلك المخططات الصادرة من األستشاري والمصدقة علیها من 

وصیالت وتأمینات ورسوم جمیع المرافق اثناء فترة قبل البلدیة وشاملة ایضا قیمة ت

 .)140التنفیذ وایة مصاریف اخرى مشابهة. (صفحة 

للشروط والمواصفات الفنیة العامة والخاصة الواردة في وثائق ان التنفیذ یكون وفقا  .4

 .)014(صفحة  لألصول الفنیة المتعارف علیها.العقد و 

شهرا بحد  12اتفقا على ان تكون مدة تنفیذ كافة األعمال موضوع العقد أن الطرفین  .5

یوما مدة تحضیر الموقع من تاریخ امر المباشرة بالعمل.  30اقصى اضافة الى 

. ان امر المباشرة قد تم تعریفه في العقد على أساس انه بعد اسبوعین )140(صفحة 

لثاني موقع المشروع خالیا من من تاریخ استالم اجازة البناء او استالم الطرف ا

اال انها  26/11/2013العوائق ایهما كان ابعد. وحیث ان رخصة البناء بتاریخ 

كانت مشروطة بمراجعة ادارة المباني بخصوص المنسوب المرجعي قبل البدء بالعمل 

. )195(صفحة مما التعتبر معها هذه الرخصة صالحة لقیاس المدة الزمنیة للبدء 

ت رخصة تصریح اعمال تعدیالت بما فیها ازالة شرط المنسوب صدر وحیث انه 

، مما یعني تعاقدیا هو تاریخ 197صفحة  30/1/2014المرجعي المؤقت بتاریخ 

صدور الرخصة التي تخول المقاول قانونا وفق تعلیمات البلدیة من المباشرة 

اف من الصحیحة للعمل مما یجب ان یؤخذ كمرجعیة صحیحة وفق التعاقد بین األطر 



 

 27 من 12 صفحة
www.almc.ae 

 

حیث تحدید تاریخ البدایة التعاقدیة لألعمال والتي یكون على أساسها حسابات 

غرامات التأخیر ان وجدت وان باشر المقاول على مسئولیته في االعمال قبل هذا 

وبالتالي  30/1/2014كبدایة اي  هذه الرخصةنستند الى تاریخ  ننااالتاریخ. وعلیه ف

. ثم یضاف ثالثین یوما 15/2/2014اي بتاریخ بعد اسبوعین  ةیكون امر المباشر 

اي یجب ان ینتهي المشروع وفق . 17/3/2014من ذلك لیكون تاریخ البدء هو 

 .17/3/2015األعمال األصلیة المتفق علیها بتاریخ 

اشار العقد في البند السادس اى وجوب عمل المقاول تحت اشراف األستشاري  .6

توجیهات وتعلیمات األستشاري وذلك دون  المعین من قبل المالك وان ینفذ جمیع

استثناء ان كانت هذه التعلیمات تؤثر في التكلفة سلبا او ایجابا او تعدل في تاریخ 

التنفیذ سلبا او ایجابا او تعدل في المواصفات سلبا او ایجابا. وهي صالحیة انابة 

لم یخل في البند السابع) لألستشاري دون تقیید ما  143وتفویض (وتمثیل صفحة 

 .)142(صفحة  ذلك بمسئولیة المقاول امام المالك.

ستالم یشمل األتفاق ایضا على ضمان وصیانة المشروع لمدة سنة من تاریخ اال .7

. ولم یتم تحدید تعریف لألستالم األبتدائي ان كان من تاریخ صدور شهادة األبتدائي

مستندات بهذا األنجاز من البلدیة او من غیره. وحیث انه لم یتم تقدیم اي 

الخصوص ولم تطلع الخبرة األستشاریة على مستندات المالك فانها تعتبر تاریخ 

 .)141(صفحة  األستالم األبتدائي هو تاریخ صدور شهادة األنجاز من البلدیة.
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من قیمة الفاتورة  %90یشمل األتفاق على التزام المالك بسداد مستحقات المقاول  .8

ضمان  %10یخ اعتماد األستشاري لها بعد خصم یوما من تار  15المقدمة خالل 

عند التسلیم األبتدائي والباقي یصرف عند انتهاء فترة الصیانة  %5حسن التنفیذ وترد 

او عند تقدیم ضمان بنكي بنفس القیمة. كما تم األتفاق بین الطرفین على انه في 

تماد یوما من تاریخ اع 20حال تأخر المالك عن صرف الدفعة للمقاول خالل 

تمدید  -1یحق للمقاول التوقف عن األعمال ویتم احتساب اآلتي األستشاري للفاتورة 

(صفحة درهم شهریا نظیر اعمال التحضیرات والحارس.  5000مبلغ  -2زمني

عند صدور اول رخصة بناء  %5. اال ان البند السابع عشر الزم المالك بدفع )141

لدى األستشاري بنفس القیمة. ویتم دفع كدفعة مقدمة عند استالمه شیك ضمان یودع 

أخرى عند صدور الرخصة المعدلة وبمقابل شیك ضمان یودع لدى األستشاري  5%

 .)144(صفحة  بنفس القیمة ویتم حسم هذه الدفعة من المستحقات الشهریة.

اما بخصوص األوامر التغییریة فان الحد األقصى للحذف والنقصان فهو من أحقیة  .9

بنفس األسعار الواردة في جدول الكمیات المتفق علیه او حسب  %25المالك بنسبة 

 .)141(صفحة  السعر السائد في السوق.

اتفق الطرفان على ان توقیع غرامة التأخیر على المقاول یتم احتسابها من  .10

 %10درهم عن كل یوم تأخیر وبما ال یتجاوز  2000تاریخ التسلیم األبتدائي بواقع 

 .)146(صفحة  لألعمال. من القیمة األجمالیة
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 واما بخصوص جدول الكمیات المعتمد من الطرفین فهو على النحو التالي: .11

A 46000 التحضیرات 
B 268050 االساسات 
C 408110 الخرسانھ العلویھ 
D 177700 اعمال الطابوق 
E 106500 اعمال البالستر 
F 51300 اعمال االدھانات 
G 62650 اعمال العزل 
H  113650 التشطیباتاعمال 
H 127000 االعمال الخارجیھ 
I 150000 االعمال الكھربائیھ والصحیھ 
J 88500 اعمال االلمنیوم 
K 351060 المقاولین الفرعین 
16 TOTAL 1950520 

 

 )187-186(الصفحة  وحسب التفصیل التالي:

NO البند UNIT 
CONTRACTOR 
BREAKDOWN 

QTY RATE AMOUNT 
A التجھیزات         
1  TOTAL OF PRELIMINARIES       46000 
B االساسات         
 L.S 1 20000 20000 الحفر 1
 L.S 1 1400 1400 الدمك 2
 SQ.M. 700 4.7 3290 البالستك اسفل القواعد 3
 CU.M 25 490 12250 الخرسانھ العادیھ 4
 CU.M 88 1380 121440 القواعد المسلحھ 5
 CU.M 6 1270 7620 رقاب االعمده 7
 CU.M 40 1480 59200 الكمرات الرابطھ 8

 L.S 1 9800 9800 الدفان 10
 SQ.M. 400 78 31200 خرسانة االرضیھ 11
 P.S 1 1850 1850 رش النمل 12

 268050       االجمالي لالساسات  
C الخرسانات العلویھ         
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 CU.M 35 1470 51450 االعمده 1
 CU.M 22 1280 28160 الكمرات 2
 CU.M 210 1170 245700 االسقف 4
 CU.M 10 1480 14800 السلم 6
 CU.M 40 1700 68000 الدروه العلویھ 7
 408110       االجمالي  
D اعمال الطابوق         
 SQ.M. 700 97 67900 الطابوق المفرغ  1
 CU.M 150 115 17250 الطابوق المصمت 4
 CU.M 1 4800 4800 العتب 2
 SQ.M. 750 117 87750 الطابوق المعزول 3
 177700       االجمالي  
E اعمال البالستر         
 SQ.M. 900 45 40500 البالستر الخارجي 1
 SQ.M. 2000 33 66000 البالستر الداخلي 2
 106500       االجمالي  

F اعمال الصباغ         

 SQ.M. 900 29 26100 الخارجیھاالصباغ  1

 SQ.M. 1800 14 25200 االصباغ الداخلیھ 4

 51300       االجمالي  

G اعمال العزل         

 SQ.M. 430 125 53750 اعمال عزل السطح 1
 SQ.M. 50 40 2000 عزل الحمامات 6
 L.S 1 6900 6900 عزل القواعد 9
 62650       االجمالي  
H  التشطیباتاعمال         
 SQ.M. 250 128 32000 درھم 60سیرامیك ارضیات سعر المتر 2
 SQ.M. 250 98 24500 درھم 30سیرامیك ارضیات سعر المتر   2
 SQ.M. 40 240 9600 درھم  160رخام للسلم سعر المتر للتورید 4
 SQ.M. 35 240 8400 160جرانیت سلم  سعر المتر 5
 L.M INC 20 0 وزر سیرامیك 7
 SQ.M. 70 120 8400 60سیرامیك حمامات ومطابخ سعر المتر  9

 SQ.M. 250 120 30000 60سیرامیك حوائط سعر المتر 10
 L.M 15 50 750 عتب 11
 113650       االجمالي  
I االعمال الخارجیھ         
 l.s 130 900 117000 السور 1
 P.S 2 5000 10000 السلم الخارجي 2
 127000       االجمالي  
J اعمال الكھرباء والصحي         
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 L.S 1 2E+05 150000 الكھرباء والصحي  
 150000       االجمالي  
K اعمال  االمنیوم         
 L.S 1 74000 74000 اعمال االلمنیوم  
 R.M 13 500 6500 الھندریل السلم 2
 R.M 20 400 8000 ھندریل البلكونات 2
 88500       اجمالي اعمال اللمنیوم  
L اعمال المقاولین الفرعین         
 R.M 18 1330 23940 درھم 1300خزائن المطبخ  1
 NO 1 5250 5250 درھم 5000الباب الرئیسي   
 NO 14 1530 21420 درھم 1500االبواب االخري   
 R.M 22 1250 27500 درھم 1200الدوالیب الداخلیھ  2
 P.S 1 10000 10000 االضاءه 4

 P.S 1 28000 28000 االطقم الصحیھ 6

 M2 60 80 4800 السقف المستعار للمطكابخ والحمامات 7
 m2 300 66.5 19950 درھم للمتر المسطح 25انترلوك سعر  8

 P.S 1 10000 10000 البوابات 9

 P.S 1 1E+05 120000 اعمال التكیف 10

 P.S 1 38000 38000 اعمال الجبس 11

 SQ.M. 220 160 35200 القرمیط 12
 P.S 2 3500 7000 مظاالت السیارات 13

  
 TOTAL 
OFSUBCONTRACTORS 
WORKS 

      351060 
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 ثالثا: األعمال التغییریة .12

یتبین لنا ان األعمال التغییریة األولى المقرة بخصوص أعمال الطابوق  .أ

 158812الصادرة من األستشاري والمقاول هي األضافیة وفقا لشهادات الدفع 

 على سبیل المثال. 178درهم صفحة 

 جدول األعمال التغییریة .ب
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البند اضافھ الغاء السبب التاریخ  رقم الصفحھ مالحظات

1 االصباغ الخارجیھ 13050 بسب طلب المالك اعادة صبغ الفیال 
مرة اخري. للتمدید الزمني للفیال 10/20/2015 1-182

2 سیرامیك ارضیات المتر60 درھم 32000 سحب البند من قبل المالك

3 تركیب رخام االرضیات وتورید  5000 سحب المالك بنود الرخام 
والجرانیت والسیرامیك للساللم 1

موادالتركیب وازالة الرخام مرة اخري الداخلیھ والخارجیھ والصاالت 4/12/2014

4 تورید الرمل واالسمنت والسقاالت والمیاه  73000
 تم تغیر من سیرامیك الي 
رخام طبیعي  مما یستلزم 

اعمال
1/4/5/168/152

وتنزیل  وكل مایلزم للتركیب رخام االرضیات   اضافیھ  للصاالت السفلیھ 
والعلویھ والساللم الداخلیھ  5/28/2015 153/162

5 رخام للسلم سعر المتر للتورید160  درھم 9600
6 جرانیت سلم  سعر المتر160 8400
7 وزر سیرامیك 2000
8 سیرامیك حمامات ومطابخ سعر المتر 60 8400
9 سیرامیك حوائط سعر المتر60 30000

10 تركیب سیرامبك الحوائط والارضیات للحمامات 38400 نظرا الختیار المالك سیرامیك 
دیزاین واشكال مختلفھ 11/19/2014 1/7/165

11 تورید وتركیب وزر خشب 5760 طبقا لتعلیمات المالك تغیر الوز 
من سیرایك الي خشب 1/6

12 عتب 750
13 اضافة احمال كھربائیھ  اضافیھ للفیال للمستقبل  10000 طبقا لتعلیمات المالك 8/28/2014 160/137/3
14 اعمال االلمنیوم 74000

15 بي في سي واالمنیوم 216000 طبقا لتعلیمات المالك واختیاره 
شركة عالیة السعر 1/5/2015 1/8-33/95/96

16 الھندریل السلم 6500
17 ھندریل البلكونات 8000
18 اعمال االمنیوم المشغول واالبواب الخارجیھ  37920 طبقا الختیار المالك ودیزاین 9/15/2015 1/34-44/167
19 خزائن المطبخ  23940
20 تورید المطابخ في الفیال 68000 طبقا الختیار المالك ودیزاین 9/23/2014 2/45-63
21 الباب الرئیسي 5000 درھم 5250
22 االبواب االخري 1500 درھم 21420
23 الدوالیب الداخلیھ 1200 درھم 27500
24 االبواب الداخلیھ والدوالیب 84000 طبقا الختیار المالك ودیزاین 7/25/2015 2/64-73
25 تورید وتركیب االضاءه 10000
26 تورید وتركیب االطقم الصحیھ 28000
27 تركیب االضاءة 5000 1

28 تركیب االطقم الصحیھ 15000
 وتورید اطقم صحیھ مدفونھ 
في الحائط تحتاج اي اعمال 

اضافیھ
6/5/2014 1

29 السقف المستعار للمطابخ والحمامات 4800
30 انترلوك سعر 25 درھم للمتر المسطح 19950 3/5/2015

31 تورید وتركیب انترلوك  73344
نظرا الختیارالمالك دیزاین 
مختلف وسعر تورید مختلف 

عن المتفق
2/105

32 البوابات 10000
33 اعما ل التكیف 120000
34 اعمال التكیف  164880 الختیار المالك نوعیھ اخري 9/7/2014  91-94/97-104/2/155
35 اعما ل الجبس 38000
36 اعمال الجبس 79200 الختیار المالك نوعیھ اخري 9/10/2014 74-90/2
37 القرمیط 4620 الختیار المالك نوعیھ اخري 154/3
38 مظاالت السیارات 7000 اضافة عدد 2 مواقف زیاده 6/5/2015 3

39 اعمال االشراف علي المشروع 87000 نظرا لتمدید المشروع الكثر 
من 8 شھور بسبب المالك 201/3/4/5/195-200
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من المالحظ ان قیمة األوامر التغییریة بالنقصان او الحذف كانت  .ت

 1,224,395درهم بینما كانت قیمة األعمال التغییریة بالزیادة هي  488,510

 درهم.  738,885مقاول بقیمة درهم مما یجعل الفرق لصالح ال

 1,950,000ان اجمالي قیمة المبالغ المستحقة لصالح المقاول ستكون  .ث

 درهم. 2,688,885= 738,885باألضافة الى 

-2,688,885أن اجمالي مستحقات المقاول بعد خصم المبالغ المستلمة=  .ج

 درهم. 580,065= 2,108,820

 :وفقا للعقد المبرم بینهماثالثا: ان كان كل طرف قد اوفى بالتزاماته 

 : البرنامج الزمني للمشروع .1

40 اعمال تغیریھ بالفیال  54901 اعمال تعدیالت في الفیال طبقا 
للمالك والمخططات 2/1/2015 3/164/163/158/148

199/198

41 اعمال تغیربھ بالمالحق 26500 اعمال اضافیھ للملحق واعمال 
تغیریھ 3/1/2015 3/164/163/151/150

42 اضافة ملحق 158820 اضافة ملحق 4/6/2014 3/196/172
االجمالي 1227395 488510

الفرق بین االوامر التغیریھ 
بالزیاده والنقص = 

 =1224395-488510
738885 درھم اماراتي

قیمة االعمال بعد التعدیل = اصل العقد 1950000+ االضافات 738885 = 2688885 درھم اماراتي

المستحقة = 2688885- ماتم استالمھ من المالك 2108820=580065 درھم اماراتي قیمة المبالغ 
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الذي اعتمده لتنفیذ المشروع موضوع أدناه قدم المقاول لنا البرنامج الزمني  .أ

اي تاریخ  26/11/2013النزاع. ویتبین من الجدول ان تاریخ البدء هو 

اختیاره من قبلنا وفق ما ذكر  الحصول على رخصة البناء وهو ما ما تم

 أعاله.

لكن ما نعتمده هو  26/12/2014یتبین من الجدول ان تاریخ األنجاز هو  .ب

 وفقا لما ذكرناه أعاله. 17/3/2015
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 هل تم أنجاز األعمال األصلیة في میعادها: .2
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 25/10/2015یتبین لنا ان تاریخ شهادة األنجاز الصادرة من البلدیة هو  .أ

غرفة حارس. . وقد تبین لنا فیال + ارضي+ ملحق+ 200حسب الصفحة 

وهي بنفس ما تم التصریح له في الرخصة األولى الصادرة بتاریخ 

وحیث انه یوجد تأخیر مدته من  .195صفحة  26/11/2013

، ایام وثمانیةأشهر  سبعةاي بحدود  25/10/2015حتى  17/3/2015

 فانه ال بد من تحلیل هذا التأخیر الزمني وأسبابه وان كان مبررا من عدمه.

 لما هو ااألنجاز كانت وفقمن دراسة شهادات الدفع ان نسب یتبین لنا  .ب

 موضح في الجدول أدناه.

اعمال  الصفحة النسبة % القیمة التاریخ الدفعة
 اضافیة

نسبة 
 األنجاز

المبلغ المقر 
 باستالمھ

 195000     195000  الدفعة المقدمة
تصریح اعمال 

       Dec-13-25 تعدیالت
تصریح اعمال 

       Jan-14-30 تعدیالت
1 23-Feb-14 245000 15.72 167 0  245000 

تصریح اعمال 
       Apr-14-6 تعدیالت

2 8-Apr-14 156000 25.77 169 0  150000 
3 8-Jun-14 214437 39.07 171 39853 27.88 254000 
4 20-Jul-14 163210 49.53 174 35659 52.83 200000 
5 21-Sep-14 230553 64 177 23378.5 69 250000 
6 18-Nov-14 138441  181 16816.5  150000 
7 18-Jan-15 133469.6  190 10380.2  130000 

تاریخ األنتھاء 
التعاقدي 
لألعمال 

األصلیة وفقا 
 لتقدیرنا

17-Mar-15       

8 5-Apr-15 395934  192   350000 
9 23-Jul-15 184812  194   184800 

تصریح اعمال 
       Aug-15-25 تعدیالت
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 :الدفعات المستلمة .3

باألضافة الى  1950000انه استلم مبلغا وقدرهم  8أقر المقاول وفق الصفحة 

 درهم.  2108818اي بأجمالي  158818

 الصفحة النسبة % القیمة التاریخ الدفعة
اعمال 
 اضافیة

نسبة 
 األنجاز

المبلغ المقر 
 باستالمه

 الدفعة المقدمة
 

195000 
    

195000 
1 23-Feb-14 245000 15.72 167 0 

 
245000 

2 8-Apr-14 156000 25.77 169 0 
 

150000 
3 8-Jun-14 214437 39.07 171 39853 27.88 254000 
4 20-Jul-14 163210 49.53 174 35659 52.83 200000 
5 21-Sep-14 230553 64 177 23378.5 69 250000 
6 18-Nov-14 138441 

 
181 16816.5 

 
150000 

7 18-Jan-15 133469.6 
 

190 10380.2 
 

130000 
8 5-Apr-14 395934 

 
192 

  
350000 

9 23-Jul-15 184812 
 

194 
  

184800 

  
2056857 

  
126087.2 

 
2108800 

   
2182944 

    
 

انه لم یفدنا بوجود  وحیث 206وبدراسة الكشف المقدم من المقاول لنا في الصفحة 

تأخیر في دفعات المالك مما یعني ان المقاول اقر بتسلمه كافة دفعات العمل 

 األصلي في مواعیدها من قبل المالك.

اما بخصوص الدفعات الخاصة باألعمال التغییریة فسیتم التطرق لهذا األمر في  .4

 تحلیلنا لألعمال التغییریة وأثرها على المشروع.
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كانت تتم بصدورها من األستشاري. اما الدفعات من  4-1الدفعات من تبین لنا ان  .5

فكانت تعتمد من المالك بالتوقیع علیها. ولم یرد في تلك الدفعات كلها ما یشیر  5-9

الى وجود تأخیر في المشروع. اال انه في نفس الوقت لم نجد اي مطالبة من المقاول 

 بأیة أعمال تغییریة فیها.

 :استفسارات المركزالرد على رابعا: 

 19/11/2013بیان طبیعة العالقة بین الطرفین وفق العقد المؤرخ في  .1

 ردنا: تم توضیح العالقة بین الطرفین في صدر التقریر.

 بیان التزامات كل طرف واألخالل ان وجد .2

ردنا: وفقا لما قدم لنا من مستندات وحیث اننا لم نطلع على مستندات المتنازع، فان 

على تحلیلنا للمستندات المقدمة من المتنازع ضدها، ولذا فأننا نرى انه  رأینا منصب

ال یوجد اي مستند من قبل المتنازع یفید بعد قیام التنازع ضدها بتنفیذ التزاماتها وفقا 

 للعقد وخاصة مع صدور شهادة األنجاز من البلدیة.

 وجد بیان المبالغ المسددة وتواریخها وتلك غیر المسددة واألسباب ان .3

 ردنا:

من المالحظ ان قیمة األوامر التغییریة بالنقصان او الحذف كانت  .أ

درهم بینما كانت قیمة األعمال التغییریة بالزیادة هي  488,510

 درهم.  738,885درهم مما یجعل الفرق لصالح المقاول بقیمة  1,224,395
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 1,950,000ان اجمالي قیمة المبالغ المستحقة لصالح المقاول ستكون  .ب

 درهم. 2,688,885= 738,885باألضافة الى 

-2,688,885أن اجمالي مستحقات المقاول بعد خصم المبالغ المستلمة=  .ت

 درهم. 580,065= 2,108,820

 بیان ان كان قد تم األنتهاء من المشروع من عدمه والتاریخ وأسبابه ومدة التأخیر  .4

شهادة األنجاز من البلدیة ردنا: لقد تم األنتهاء من تنفیذ كافة األعمال وصدرت 

 ومال البناء تحت سنة الصیانة. 25/10/2015بتاریخ 

بیان القیمة األیجاریة التي فاتت المتنازع من ایجار الوحدة طبقا لسعر السوق ان  .5

 كان هناك تأخیر غیر مبرر

ردنا: وفقا لما قدم لنا من مستندات فاننا ال نرى أحقیة المتنازع ضده في الحصول 

عویضات بسبب وجود األخالل من جانبه من حیث وجود األوامر التعدیلیة على اي ت

 المتكررة والتي صدر آخرها بعد صدور آخر شهادة دفع دون اي تحفظ من المتنازع.

بیان العیوب والمخالفات التي ارتكبتها المتنازع ضدها ان وجد وقیمة اصالح تلك  .6

 العیوب ان وجدت 

 لفات وفقا للمستندات المقدمة لنا.ردنا: لم نطلع على عیوب او مخا

 تصفیة الحساب بین الطرفین .7
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ردنا: وفقا لما قدم لنا من مستندات فانه یحق للمتنازع ضدها استالم مبلغ وقدره 

 درهم من المتنازع نظیر األعمال التغییریة وآثارها التعاقدیة. 580,065

 

مستندات من طرف (وفقا لما قدم لنا من وعلیھ فأننا نرى المخالصة النھائیة 
 درھم. 580,065وقدره  امبلغ للمتنازع ضدھاأن المستحق المتنازع ضدھا) 

 ((((((انتھى التقریر)))))) 
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