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 2010( لسنة 255قرار وزاري رقم )
 بشأن عقود المقاوالت من الباطن

 
 ل: ـــالعمر ــوزي

، في شنننننتن صات نننننا نننننا   1972( لسنننننن  1بعد اإلطالع على القانون اإلتحادي رقم )* 
 الوزارا  و الحيا  الوزراء ، والقوانين المعدل  له . 

، في شننننننننننننننتن تنليم عالقا  العم  ،  1980( لسننننننننننننننن  8وعلى القانون اإلتحادي رقم )* 
 والقوانين المعدل  له . 

في شننتن المعامال  المدين  ، وتعديالته  1985( لسننن  5وعلى القانون االتحادي رقم )* 
 . 
في شنننننننننتن عقود المقاوال  والتعاقد من  2002( لسنننننننننن  496وعلى القرار الوزاري رقم )* 

 الباطن . 
 رر: ـــــقتولم لح  العم    
 

 (1مادة )
 تعريف : 

 اوالعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها مفي تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات 
 لم يقتض سياق النص غير ذلك : 

 : وزارة العم   الوزارة
 : دوائر التنمي  اإلقت ادي  والبلديا  .  الجهات المحلية

: عقد يبرمه  احب مشروع مع مقاو  يتعهد األاير بمقت اه أن يضع شيئًا أو يؤدي  المقاولة 
 عماًل لقاء بد  يتعهد به األو  . 

: عقد يبرمه مقاو  رئيسي ومقاو  فرعي يتعهد األاير بموجبه أن ينفذ عم   مقاولة من الباطن
 ل الح األو  لقاء بد  يتعهد به بموافقه  احب المشروع . 

 
: عقد يبرمه مقاو  من الباطن ومقاو  آار فرعي يتعهد األاير بموجبه أن  الباطن اطنبمقاولة 
 ل الح األو  لقاء بد  يتعهد به بموافق  المقاو  الرئيسي أو  احب المشروع . م  ينفذ ع
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 : صدارة تفتيش العم  بالوزارة .  اإلدارة المختصة
 دده الوزارة.: نشاط اإلنشاءا  أو أي نشاط آار تحالنشاط المعني 

 
 (2مادة )

ل نننناحب المشننننروع أن يبرم عقد مقاول  مع مقاو  رئيسنننني يتعهد األاير بمقتضنننناه بتن ي نننننع له 
شنننننيئًا أو يؤدي له عماًل ، ويجوز للمقاو  الرئيسننننني أن يسنننننند ل  أو بعه األعما  المسننننننده صليه 

  أو بعه ما لند لمقاو  من الباطن بموجب عقد مقاول  من الباطن ، ولمقاو  الباطن أن يسنننننننننننننن
 أسند صليه من أعما  صلى مقاو  باطن الباطن . 

وفي جميع األحوا  ال يجوز اإلسننننناد من الباطن صذا ورد شننننرط في العقد األ ننننلي للمقاول  يحلر 
 فيه عقد المقاول  من الباطن ، أو صذا لان التعاقد مع عقد المقاول  قائم على االعتبار الشا ي . 

 
 ( 3مادة )

من ال نننفا  ، صال صذا لان  ذا  ألي شنننان أن يقوم بتشنننع  أي عام  ، تح  أي   نننف   اليجوز 
 التشعي  طبقًا لألنلم  والقواعد المعمو  بها والمعتمدة من الوزارة . 

 
 ( 4مادة )

يشنننننترط في عقد المقاول  أو عقد المقاول  من الباطن أن يلون ملتوبًا باللع  العربي  ، وعند لتابته 
 صلى جانب اللع  العربي  يعتد بالنن الملتوب باللع  العربي  . بلع  أجنبي  

 
 ( 5مادة )

يرد في عقد المقاول  من الباطن و نننننننننننننني مح  العقد وبيان نوعه وقيمته وطريق  صنجازه يجب أن 
 ومراح  اإلنجاز صن وجد  وتحديد المدة ونوع البد  وطريق  أداءه .

 
 ( 6مادة )
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مرا نننننننننننننًا له بمزاول  األنشنننننننننننننط  مح  التعاقد وفقًا للشنننننننننننننروط  يجب أن يلون المقاو  من الباطن
والتفا ننني  ال نننادرة بموجب را ننن  مزاول  النشننناط وأن يلون ذلأ متفقًا مع أعما  المقاول  مح  

 التنفيذ مع مراعاة النشاط وأ ميته . 
 

 (7مادة )
القائمين بالعم  يست  ل  من المقاو  الرئيسي والمقاو  من الباطن ، فقط عن عماله التابعين له 

في الموقع وذلأ بالنسب  لجميع اإللتزاما  المحددة في قانون تنليم عالقا  العم  ، وبالنسب  
لعقود العم  الموقع  بين الطرفين دون أن يمتد ذلأ لمسؤولي   احب المشروع ، حيث ال يعم  

  ؤالء العما  تح  صشراي وسلط   ذا األاير . 
 

 ( 8مادة )
و  الرئيسي جميع األعما  المولله صليه أو جزء منها صلى مقاو  من الباطن فإنه عند صسناد المقا

يحلر على األو  التقدم بطلب ت اريح عم  لعما  بق د العم  في ذا  األعما  المسندة من 
 الباطن .

 
 (9مادة )

: أن عند تتلد الوزارة من وجود أي تالعب في العقود المقدم  صليها ، ومنها على سبي  المثا  
تلون العقود قد تضمن  بيانا  ماالف  للحقيق  ، أو ثبو  تتاير عمال  ، أو تشعي  عما  ماالفين 
، أو استادام عقد المقاول  من الباطن بشل   وري ، يتم وقي منح أي  ت اريح عم  جديدة 

ات   للمنشتة التي وقع  بها الماالف  مع صحال  جميع المسؤولين عن تلأ الماالف  للجها  الم
إلتااذ اإلجراءا  الجزائي  ، ويستمر الوقي لحين الف   في الدعوى أو للمدة التي تقرر ا الوزارة 

 . 
 
 
 ( 10مادة ) 

وأي قرار آار ياالي أحلام  ذا القرار أو يتعاره  2002( لسن  496ُيلعى القرار الوزاري رقم )
 .  معه
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 (11مادة )
التوقيعا  طبقًا لما ي در في  ذا الشتن بقرار من مدير عام تتم مراجع  العقد والتتلد من  ح  

 الوزارة .
 

 (12مادة )
على مدير عام الوزارة ص دار ما يلزم لتنفيذ أحلام  ذا القرار ، ومنها صجراءا  المراجع  والتتلد 

 من  ح  العقود. 
 

 (13مادة )
 ريخ نشره . ينشر  ذا القرار في الجريدة الرسمي  ، ويعم  به اعتبارًا من تا

 
 
 صقر غباش
 وزير العمل

 
 
 
 
 
 
 

 صدر عنا بأبوظي 
30/3/2010 

 

 
 


