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  الملخص

ده اإلنشاءات الثابتة وذلك لما تشهبما يسمى  المقاوالت من أكثر العقود أهمية ومنها عقود مقاولة البناء أوأصبحت عقود   

دولة اإلمارات العربية المتحدة من تطورعمراني كبير وذلك كله لخدمة ضروراتها االقتصادية في مختلف االتجاهات، 

لما لهذا القطاع من أهمية، فما كان من المشرع وذلك  التجاريلتحقيق غاياتها في مجال اإلسكان واالستثمار العقاري و

 5والتي نظمت بموجب القانون اإلتحادي رقم  اإلماراتي إال أن وضع أحكاما خاصة تنظم هذا النوع من عقود المقاولة
قد المقاولة لتنظيم ع 896إلى  872م بشأن قانون المعامالت المدنية، حيث تم تخصيص المواد القانونية من 1985لسنة 

 في القانون.

إن هذا التدخل التشريعي يهدف إلى تحقيق مصالح أفراد المجتمع لحماية حقوقهم وأرواحهم والممتلكات الخاصة بهم،  

وقد قام المشرع اإلماراتي بحماية أصحاب العمل في عقود مقاولة البناء وذلك عن طريق ما يسمى بالضمان العشري 

من المشرع على تكثيف وتشديد المسؤولية على كل من المهندس الذي صمم البناء وأشرف في هذه العقود، وذلك حرصا 

عليه ومقاول البناء الذي نفذ هذه األعمال، إذ خصهم المشرع بضمان خاص خرج فيه عن أحكام الضمان في القواعد 

 العامة التي تحكم عقود المقاولة بشكل عام.

قة في الضمان العشري في عقود مقاولة البناء وذلك عن طريق تعريف سوف نقدم دراسة معم البحث،وفي ضوء هذا 

ره غي وتمييزه عنوأحكامه فاعلية هذا الضمان  لمعرفة مدىالقانون  وتحليل نصوص ثم شرحالضمان العشري ومن 

ص لعملي الخامن أنواع الضمان المذكورة في القانون اإلماراتي، وفي النهاية سنقوم بتحليل هذا الضمان في الواقع ا

إمارة أبوظبي والنظر في االشكاالت العملية لهذ الضمان في واقع التطبيق  التنفيذية فيبتطبيقه لدى الجهات والسلطات 

 ويستوجبه.لحماية أصحاب العمل عند نشوء ما قد يثيره  آليات تطبيقهوذلك للتأكد من 

لحالي في اإلمارة فيما يخص ألية الممارسات التطبيقية سنقوم أيضا من خالل هذا البحث بعمل مقارنة بين الوضع اكما 

لى ما تم ع والنتائج بناءوفي النهاية سنقوم بتقديم التوصيات  المقارنة،لحماية أصحاب العمل وبين بعض الممارسات 

 طرحه وبحثه وتحليله في هذه األطروحة.
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