Agreement
For
The Provision of Consultancy
&
Engineering Services
For
Villa (G+1) + Service Block

Plot N0. (-------------),
-----------------------, Dubai

For Mr. --------------------------------------

Consultant:
My Vision Engineering Consultants
& Interior Design
MV- xxx, Mr. --------------------------------------------, ----------------------, Plot:------------
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اتـفــاقـيـــــة
تـقــديــم خــدمـــات
هـنـدسيـــة إستشـــاريـــــة
لـقـد تـم اإلتـقـاق بيــن المـوقعيـن أدنــاه:

AGREEMENT
FOR
THE PROVISION OF CONSULTANCY
ENGINEERING SERVICES
This agreement is made and entered into, by and between:

الـطـــــرف األول - :

First Party

السيـــد  ،---------------- /وعنـوانــــه-------------------- :
ص.ب ،------------:دبـــي ،هـاتـف------------------------ :
فــاكـس( ،--------------- :والـذي سيشـار إليـه هنــا فيمــا بعــد
"صــاحــب األرض/المـالك ) مــن جـهــــة.

Mr. ------------------------------, Whose address ----------------- P.O Box. --------- Dubai, Tel: -----------------, Fax: --------------, (hereinafter referred to as the “Landlord /
Owner of Plot.

الطـرف الثــانـى - :

Second Party

السـادة  /رؤيتي لالستشارات الهندسية والتصميم الداخلي العنــوان :
ص.ب  ، 44199دبــــي ،هــاتــف ،49-0449914 :فــاكس:
( 49-0449912والذي سـوف يشار اليـه هنـا الحقا "بـاالستشـاري")
من جهـة أخـــرى:
اتـفــق الطـرفـان كـمـــا يـلـــي:

The two parties agree as follows:

 -1يـرغــــــب الـطــــــرف األوـ فــــــي إنشـــــــا وإنـجــــــا
وصيـانــــة مبنـــ فـــيال (طـــابق ار ـــي+أوـ) +ملحـــق
خـــدمات فـــي منطقــــة ( – )-------------------دبــــي-
دولة االمارات العربية المتحدة  ,عل ارض رقم ) ---
 )---------و مساحة االرض بالقـدم المربـ (------- )--و مســـاحة البنـــا بالقـــدم المربـــ ()------------تتمثـ في التـالــي:
أ -مبن الفيال الرئيسي,
ب -ملحق خدمات,
ت -سور الفيال وكاراج السيارات,
ويشـــار إليــه فيـــما بعـــــد بـالمشـــروـ وقـــد كلـــف الـطـــرف الثـانـــي
بـالقيـــام بـالخـدمـــات الهنـدسيــــة االستشــارية والـــذي قبــــ التكليــــف
وفقــا لـلشـروط المبينــــة فـي هـذه االتفاقية .
 -0تشمــــــــ الخـدمــــــات الهنـدسيــــــــة االستشـــــارية أعـمــــــــاـ
الـدراســــات والتصميــــم واإلشـــراف علــ التنفيــذ وتتـــم
عـلـ الـمــراحــــ الـتــاليــــة :
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M/s. My Vision Engineering Consultants and Interior
Design -P.O. Box: 90144, Dubai, Tel.: 042954410, Fax:
042954413 (hereinafter referred to as the “Consultant”) on
the other part.

1- Whereas the first party is desirous to have
constructed, completed and maintained of Villa
(Ground +1) + Service Block on plot No. (--------), ( …..…location………) – Dubai - United Arab
)Emirates, plot area per square feet (……….….
)and built up Area per square feet (………….
consist of:
a- Main Building Block,
b- Service Block,
c- Boundary Wall and Parking Area,
Hereinafter referred to as the “Project” and has assigned
the provision of consultancy Engineering Services thereof
to the Second Party who accepted the assignment subject
to the terms and conditions of this contract agreement.
2- The Consultancy Engineering Services shall
cover studies, design and supervisors works to
be provided according to the following stages :

MV- xxx, Mr. --------------------------------------------, ----------------------, Plot:------------

أوال
الـدراســــة والتصميـــــم
 -1مـرحـلـة االستشارة الهندسية االولـى ( 5.0درهم ) للقدم
المربع من مساحة االرض وتشمـــل :
مقابلــــة المالــــك للمهنــــدس المعمــــاري المخــــتص
(االستشــاري) و التعريــف بمتطلبــات المالــك وذلــك
خالـ اوقات العمـ الرسمية للمكتب.
دراســـــة متطلبـــــات صـاحـــــب االرض  /المـــــالك
وتقـديــم المشـورة بشـأنـهـــا .
تحليـــــ و تنظـــــيم متطلبـــــات صـاحــــــب االرض /
المـالك.
حساب المساحات و مساحة البنا المتطلبة.
دراســـــة خـريطـــــة المـوقـــــ والحصـــــوـ علـــــ
أنظمــــة البنـــا الساريـــة مــن الجهـــات المختصــــة
وإجــــرا المطـابقــــــة بــــين متطلبـــــات صـاحـــــب
األرض/المـالك وبين األنظمــة.
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 -2مـرحـلـة التقـريـر والتصميــم االولـى وتشمـــل 1.0( :
درهم ) للقدم المربع من مساحة البناء وتشمـــل :
إعــــداد رســـومات (اسكتشـــات) أوليـــــة للمشــــروـ
وهـــي مسـاقـــط أفقي ــة للطـوابـــق المختلفــــة بــدون
تفاصـــيـ و اســـما الفراغـــات وعـر هــــا علــــ
صاحـــــب األرض/المـــــالك للمصـادقــــــة عليهـــــــا
(موافقة خطية).
إعــــداد اقتراحـــات أوليـــة للمـواصفــــات الرئيســـية
وعر ــــها علــــ صـاحـــــب األرض للمصـادقــــــة
عليها (موافقة خطية).
تقـديــر الكـلفــة األوليــة للمشــروـ.
يقــوم االستشاري بتعـديـــ وتطويــر المخططــات
األوليــة والتـقـريـر الفنــي بنـا علــ مـالحظــات
صـاحـــب األرض/المـــالك الخطيـــــة واال يبـاشــــر
بـــأي مـرحلــــة تـاليــــة إال بعــد حصــولــــه علــــ
مـوافقــة خطية من صـاحــب األرض/المــالك.

-1-0
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I
STUDY & DESIGN
1- Consultation and Preliminary study Stage (0.5
DHS) per square feet from the plot area:
Consultation of the landlord with the specialized
architect from the consultant during the office
work timing.
Study the Landlord’s / Owner’s requirements and
advise as necessary.
Analyze the Landlord`s requirements.
Calculate the Areas and the required buildup area.
Revise the site plans and Landlord’s / Owner’s
requirements in view of the applicable building
regulations of the concerned authority.

1-1-

1-21-31-41-5-

2- Preliminary Design and Report Stage (1.5
DHS) per square feet from the buildup area:
Prepare the preliminary sketches and simple plans
of the project with the names of the spaces and
without any details, to be seen and approved by
the Landlord / Owner (written approval).
Prepare draft specifications to be seen by the
Landlord for approval (written approval).
Prepare preliminary cost of Estimation.
Review and update preliminary drawings and
technical reports as per the Landlord written
instruction. The consultant shall not commence
any of the following stages without the prior
written approval of the Landlord.

2-1-

2-22-32-4-

 -2مـــرحـــلـــــة التصميــــــم النـهــا ــــى  6( :درهــم ) للقــدم
المربع من مساحة البناء وتشمـــــل - :

3- Final Design Stage(6 DHS) per square feet
from the buildup area :

إعـــــداد وتقـديــــــم المخططـــــات االبتدائيــــة وفقــــــا
لمتطلبـــات الجـهــــات الرسميـــــة المختصـــــة (إذا
كان ذلك روريا).
الحـصــــــوـ علــــــ المـوافـقــــــة األوليــــــــة مــــــن
الجهــــــات الـرسميـــــة المختصــــــة (إذا كـــان ذلـــك
روريا).
إعــــداد جــــداوـ تشطيبـــــات عنـاصــــر المشــــروـ
الـرئيسيـــــة وعـر هــــا علـــ صـاحـــب/المـــالك
للمصـادقــة عليهـــا.
تكليــــف أحـــد المختبـــرات المختصــة فــــي فحــــص
التربــة بإجـرا الـدراســات المناسبـــــة (يـتم تقـديم
تقرير الفحص لصاحــب األرض/المــالك لالطـالـ
م دف قيمة التقرير).
إعـادة بيـان التكـاليـف التقـديـريــة للمشــروـ عل

3-1-
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& Prepare & submit the preliminary drawings
plans in accordance with the requirements of the
concerned authorities (If necessary).
Obtain the provisional approval of the concerned
authorities for the preliminary drawings (If
necessary).
Prepare the finishing schedules for the project
main spaces to be seen by the Landlord for
approval.
Assign one of the reputable soil investigation
firms to provide the necessary studies (soil report
to be submitted to the landlord for review and pay
the report invoice amount).
Revise the provisional cost of the project as per

MV- xxx, Mr. --------------------------------------------, ----------------------, Plot:------------

3-2-

3-3-

3-4-

3-5-

ـــو مـا سبـــق.
إجــرا المســـ الــال م (الطبــوغرافــي) وإعــداد
الميــ انيــة الشبكيــــة.
إعــــــداد المخططــــــات والتصـاميـــــــم النهـائيــــــــة
للمشــــــروـ مت منــــــة تـفـاصيـــــــ الـدراســــــات
المعمــاريــــــــــة واإلنشــائيــــــــــة والكهـربـائيـــــــــــة
والصحيـــــــة وجــــــداوـ التشطيبـــــــات الـداخليـــــــة
والخـارجيـــة ( بدون اي رسومات متخصصة فـي
التصميم الداخلي مثـ االسـقف المعلقـة و التفاصـيـ
المعمارية المختلفة او صور ثالثية االبعاد) وذلك
حســــــــب متطلبــــــــات السلطـــــــــات المختصـــــــــة
وعــر هـــــا علـــــ صـاحـــــب األرض /المــــــالك
للمصـادقـــة عليهــا.
تـ ويـــــــــد المــــــــالك بنســـــــخة الكترونيـــــــة مـــــــــن
المخططــات النهــائيــــة.

-6-2
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 -9مـــرحـــلــــــة التصميـــــــم الـــداخل  05-10( :درهـــم )
للقدم المربع من مساحة البناء وتشمـــــل - :
اعداد الرسمات الال مة العماـ االسقف المعلقـة و
التفاصـــيـ المعماريـــة المختلفـــة فـــي كــــ فراغـــات
المبن .
اعــداد صــور ثالثيــة االبعــاد للفــرف و المســاحات
(تحدد حسب االتفاق م صاحب االرض /المالك).
تفاصيـ الفرش الداخلي و الخارجي للمبن .
تفاصيـ اال ا ة الداخلية و الخارجية.
تقـــديم المقترحـــات و التفاصـــيـ الال مـــة للتصـــميم
الداخلي حسب رغبة المالك.

-1-9
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 -4مـــرحـــلـــــة موافقــات الســلطات (الحكوميــة و الخاصــة)
( 15555درهم ) وتشمـــــل :
تـقـديـــــم المخططـــــات الــــي البلـديـــــة والجهــــــات
األخــرى المختصـــة للحصـــوـ علــ رخصــــة
البنـــا .
يتم ا افة مبلغ معـين يـتم االتفـاق عليـه مـ المالـك
للحصـــوـ علــــ اي موافقــــات اخـــري مــــن جهــــة
حكومية او خاصة.

-1-4
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 -6مـــرحـــلـــة اخيار المقاول و اعداد مستندات العطاء (2
درهم ) للقدم المربع من مساحة البناء وتشمـــــل :
اعداد دعوات للمقاولين.
الـــرد علـــ رســـائـ المقـــاوـ و التو ـــيحات (بـــين
االستشاري و المقاوـ).
مراجعة فاتورة الكميات م المقاوـ.
اختيار اف ــ االسـعار مـ الحفـاظ علـ الجـودة و
الجدوـ ال مني للمشروـ.
يــتم اختيــار المقــاوـ بمعرفــة االستشــاري و موافقــة
المالك.

-1-6
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-4-6
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the above.
Undertake the required topographic survey and
leveling works.
Prepare the final drawing and designs of the
project covering the Architectural drawings,
Construction drawings, Electrical Drawings,
Sanitary Drawings and internal and external
works finishing schedules in conformity with the
requirements of the concerned authorities
(without any interior designs drawings such as
false ceiling and any architecture details or three
dimensional photos) to be seen by the Landlord /
Owner for approval.
Furnish the Landlord/Owner with soft copy of
drawings.

3-63-7-

3-8-

4- Interior Design Stage(51-50 DHS) per square
feet from the buildup area :
Prepare the necessary drawings and shop
drawings for the false ceiling and all the building
spaces.
Prepare three dimensional photos for the spaces
)and the rooms ( to be determine with the landlord
Prepare the internal and external details for the
furniture.
Prepare the details for external and internal lights
and light fittings.
Propose the details required for the internal design
on the client demand.
or

4-1-

4-24-34-44-5-

5- Authorities approvals (governmental
privet) Stage(10000 DHS) :

Prepare drawings to the Municipality in order to
obtain the building permit.
An amount will be agreed with the landlord for
obtaining and other governmental or privet
authorities.

5-15-2-

6- Tendering and BOQ Stage(2 DHS) per square
feet from the buildup area :
Prepare contractors invitations.
Correspondents between the contactor and the
consultant.
Review the bill of quantity with the
contractor.
Selection of the best prices, quality and time
line for the project.
Selection of the contractor should be by the
consultant with the approval of the landlord.

MV- xxx, Mr. --------------------------------------------, ----------------------, Plot:------------

6-16-26-36-46-5-

ثانيا
اإلشــراف عـلــى التنفيـــذ ويشمــــــل

II
SUPERVISION WORKS

 -1تـقـديـم النصــ والمشــورة الفنيـــة للمــالـك.

1- Provide the Landlord / Owner with the required
technical advice when and as necessary.

 -0الـقيــام بـالتـوجيــه واإلشـراف علـ تنفيـــذ األعمـــاـ من
قبـــ مهنــدس المشروـ من خالـ تنظيــم يارات دورية
لمــوقــ المشــروـ بـهـــدف متــابعــة سيــر األعمــاـ
طبـقــا لمــا ورد فــي المخططـات ومستنـدات العقد وأصوـ
الصنــاعــة والشـروط بيــن المـالك/صـاحب األرض
والمقـاوـ ويــدخـــ فـي ذلك إصــدار الـقـرارات
المنــاسبــة لتنفيـــذ الشروط وتحقيــق المعـاييــر أو
المـواصفــات المقــررة فــي الـعقــد.

2- Manage and supervise the execution of works
with a Project Engineer at site, in order to follow
up the progress of the works and ensure their
conformity with the drawings, contact documents,
acceptable engineering practices and the terms,
conditions of the contract agreement. The
Consultant may issue instructions to the
Contractor to abide by the terms and conditions of
the contract agreement and / or require him to
comply with the specifications and standards.
3- Approve the detailed workshop drawings
proposed by the contractor, sub-contractors or
supplier before commencement of execution.

 -9تـقـديــم اإلي ـاحـات الال مـــة للمقــاوـ فيمــا يختــص
بوثـائق العقــد بمــا يحقـق تنفيــذ المشــروـ علــ الـوجـــه
األكمـــــ.

4- Provide the contractor with all necessary
clarifications pertaining to the contract documents
in order to ensure the satisfactorily completion of
the project.
5- Approve the samples of materials supplied by the
Contractor prior to owner approval for use in the
project and insure their soundness and the
conformity with the standards and specifications.

 -2إعتمــاد مخططــات التنفيــذ التفصيليـــة المقتــرحــة مــن
المقــاوـ أو مـقــاولـي البـاطن أو المـورديــن قبـــ
الشـروـ فــي تنفيـــذهـــا.

 -4إعتـمــاد النمــاذج والعينــات للمــواد المختصــة المقــدمـــة
مــن المقــاوـ إلستخــدامـهــا فــي المشــروـ بعد اعتمادها
من المالك والتـأكــد مــن سـالمــة المــواد المستعمـلــة
ومطـابقتـهــا للمــواصفــات واصــوـ الصنــاعــــة.
 -6مـعـاينــة المـواد المصنعــة فــي تنفيـــذ األعـمــاـ وطلــب
إجـرا أي إختبــار تحــت إشــرافــه.

6- Inspect the materials and their workmanship and
order all necessary tests to be carried on them
under his supervision.
7- Regularly report to the Landlord / Owner on the
progress of the project.

 -8إعـتمــاد الـدفـعــات المستحـقــة للمـقــاوـ حســب مــراحــ
التنـفيــــذ.
 -4التقـدم وفـق اإلجـرا ات الساريــة للحصــوـ علـ
مـوافقـات الجهـات الـرسميــة عنــد وجــود تعـديـالت فـي
المشـروـ بعــد إقـرار اإلتـفـاق علـ التـعـديــ بيـن
طـرفـي هـذه اإلتـفـاقيــة وكـذلك مــ المقــاوـ.

8- Prepare interim payment certificates for each
stage.
9- Apply to the concerned authorities as per the
applicable procedures to obtain their approval for
any amendments / variations agreed upon in
writing between the Landlord / Owner and
Contractor.

 -14دراســـة متـطلبــات المقــاوـ والتـوصيــة للمـالك بمــا يـراه
بشــأنهـــا.

10- Review the Contractor’s claims and submit his
recommendations to the Landlord / Owner.

 -11إجـرا المعـاينــة النهـائيــة تمهيــدا إلصـدار شهــادات
المبــدئيـــة وعمــــ التصفيــة النهــائيــة
اإلنجـــا
ــوئهـــا.
لمستحقــات المقـاوـ علــ

11- Carry out the final inspection of the works, issue
final acceptance certificates and prepare the final
settlement account and contractor’s due payments.

 -7إبـالغ الـمـالك بصــورة دوريـــة عــن مــراحـــ تقـــدم
العـمـــ.
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III

ثالثـــا

CONSULTANT’S DUTIES AND
RESPONSIBILITIES

واجبــات ومسؤوليـــات اإلستشــاري

1- Adopt acceptable principal and practices of his
trade and meet the Landlord / Owner interests and
requirements without prejudice to the terms and
conditions and other rights of the contract parties.

 إتبــــاـ القـواعــــد واالصــــوـ الفنيــــة وتحقيــــق مصلحـــــة-1
صــاحــب األرض بمــا ال يخـــ فــي تــوا ن العـقـــد مــــ
.احتــرام حقــوق أطـراف التعــاقــد األخــرى

2- Test the materials used for soundness and
compliance with the specifications and reject
defector ones. However, the Consultant shall not
be held responsible for any damage /defects
resulting from the acts of God.

 الـتــأكــد مـــن ســالمـــة المـــواد المستعـمـلـــة ومطـابقتهـــا-0
للمــواصفــــات والعمـــــ علــــ تجنــــب إستعمــــاـ المـــواد
المعيبــة وال تشمـــ مسـؤوليتــه مــايحـدث مــن ا ـرار أو
.تلــف نتيجــة مــا يــدخـــ فــي بــاب الق ــا والقــدر

3- The Consultant shall be held responsible for the
correctness of his drawings and written
instructions. However, the Consultant shall be
relieved from responsibility for any injuries
resulting from the default and / or instructions of
other parties.

 يكـــــون اإلستشـــــاري مســـؤوال عـــــن صحـــــة مخططـاتـــــه-2
وتعليمــاتــــه الخطيــــة وال تشمـــــ مسـؤوليتــــه الـحـــوادث
.النـاشئة عــن أخـطـا وتعليمــات ســواه

رابعــا
األتــعـــاب

IV
REMUNERATION
The Consultant total remuneration for provision of his
services as follows:
1- For Consultation and Preliminary study Stages :
1-1-

0.5 DHS per square feet from the total plot
Area to be paid against engineering
consultation services as mentioned before (I
study & design- no.1).

2- Preliminary Design and Report Stage:
2-1-

1.5 DHS per square feet from the total
buildup Area to be paid against engineering
consultation services as mentioned before (I
study & design- no.2).

3- Final Design Stage:
3-1-

6 DHS per square feet from the total buildup
Area to be paid against engineering
consultation services as mentioned before (I
study & design- no.3).

4- Interior Design Stage:
4-115-50 DHS per square feet from the total
buildup Area to be paid against engineering

: مو عة كاآلتي, تحدد أتعاب اإلستشاري نظيـر قيامـــه بمهــامــه
: مـرحـلـة االستشارة الهندسية االولـى-1
 درهم من مساحة4.4 يتم دف مبلغ مقدر بــــ
 نظير االستشارة الهندسية كما هو, االرض
.)1 بالسابق (الدراسة و التصميم – رقم
مو

-1-1

: مـرحـلـة التقـريـر والتصميــم االولـى-2
 درهم من مساحة1.4 يتم دف مبلغ مقدر بــــ
-1-0
 نظير الخدمات الهندسية كما هو مو, البنا
.)0 بالسابق (الدراسة و التصميم – رقم

: مـرحـلـة التصميــــم النـهــا ــى-3
 درهم من مساحة البنا6 يتم دف مبلغ مقدر بــــ
-1-2
 نظير الخدمات الهندسية كما هو مو,
.)2 بالسابق (الدراسة و التصميم – رقم

:  مـرحـلـة التصميــــم الداخل-4
 درهم من44-14 يتم دف مبلغ مقدر بــــ
-1-9
 نظير الخدمات الهندسية كما هو, مساحة البنا
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consultation services as mentioned before (I
study & design- no.4).
5- Authorities approvals (governmental or privet)
Stage:
5-1-

10000 DHS to be paid against engineering
consultation services as mentioned before (I
study & design- no.5).

6- Tendering and BOQ Stage:
6-1-

2 DHS per square feet from the total buildup
Area to be paid against engineering
consultation services as mentioned before (I
study & design- no.6).

.)9 بالسابق (الدراسة و التصميم – رقم

مو

: ) مـرحـلـة موافقات السلطات (الحكومية و الخاصة-0
 نظير, درهم14444 يتم دف مبلغ مقدر بــــ
-1-4
بالسابق
الخدمات الهندسية كما هو مو
.)4 (الدراسة و التصميم – رقم

: مـرحـلـة اخيار المقاول و اعداد مستندات العطاء-6
 درهم من مساحة البنا0 يتم دف مبلغ مقدر بــــ
-1-6
 نظير الخدمات الهندسية كما هو مو,
.)6 بالسابق (الدراسة و التصميم – رقم

: مـــرحـــلــة اإلشــراف-7
7- For the Supervision Stage:
7-1- The supervision fees equal 3000 DHS shall be
payable in monthly payments within the period of
Contracting Agreement till handover the project to the
Landlord or the authorities.

 درهم شهريا طواـ مدة2444 وهي قيمة
. المشروـ ال ان يتم تسليمه للمالك او البلدية

: أسس حســاب األتـعــاب-8

8- Consultancy Fees Calculation:

8-1-

The project amount to be estimated as per
market range cost, then to be recalculated
according to the agreement signed with the
Contractor, and finally to be revised
according the final bill issued to the
Contractor, before any penalties deduction
the total amount of project to include a
proper estimation of all materials,
accessories or else, supplied by the owner to
the Contractor.
8-1The fees payable to the Consultant as
referred to herein above shall not include the
following :
a- The cost of additional copies of the drawings.
b- The expenses of external and internal perspectives
and models.
c- Soil investigations required for site work and any
other tests and surveys.
d- Furniture layout plans and internal decoration
works.
e- Official licenses and documents fees.

-1-7

تحسب كلفـة المشـروـ علـ أسـاس الكلفـة التقديريـة لـه
أوال ثم عل أسـاس قيمـة العطـا المقبـوـ ثانيـا ثـم علـ
أساس الكلفة الفعلية عند إصدار الدفعة الختامية للمقاوـ
ثالثا ويجري تصحي النسب السابقة من كلفة المشـروـ
.و المعلومات المتوفرة حينها
ألية مرحلة عل

-1-8

إن أتعــــــــاب اإل ستشــــــــاري المحـــــــددة ـنـفــــــــا ال تشمـــــــــ
:مــايـلـــي
. النسخ اإل ـافيــة من المخططـات-أ
 مصــاريف المناظيـــر الخـارجيـــة والداخليـــة وعمــــ-ب
.المجسمــات
 مصـاريــــف فحــــص التربـــــة لمــوقـــــ المشـــــروـ-ت
.وأيــة إختبـارات أخــرى
 أتـعـــاب تصميــــم األثـــاث والت يينــــات والديكـــورات-ث
.الداخليــــة
. رســوم المستنـدات الـرسميــة والتراخيـــص-ج

-0-8

خامســا
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V
THE OWNER’S OBLIGATIONS
1- The Landlord / Owner to undertake not to enter
amendments on the designs or issued any
technical instructions except through the
Consultant. In case the Landlord/Owner does not
abide by this condition, the Consultant shall
relieve himself from any responsibility for the
consequences of such amendments or instructions.
2- If the Landlord/Owner insists to appoint a
supervision staff, such staff shall abide by the
Consultant’s instructions and in case of their non
abidance, the Consultant has the right not to bear
the responsibility for any technical and legal
obligations arising out of the contract agreement,
and inform the official authorities and the
Landlord / Owner accordingly.

إلتــزامــات المـــالـك
 عــدم إحـداث أي تفيير فــي التصميـــم وعـــدم إعطـا أيـــة-1
تعليمــات فنيــة إال عــن طـريـــق اإلستشـــاري فــإذا حــدث
ذلك يحق لإلستشــاري إخال طرفــه من مسـؤوليــة األمــر
.والنتــائــج المتــرتبــة عليـــه

 إذا عيـن المـالك جـهـا ا لإلشـراف فـإن هـذا الجها يخ-0
لتعليمات اإلستشاري وفي حاـ عدم تقيــد جـهــا اإلشـراف
بتلـــك التعليمــــات يحـــق لإلستشـــاري إخـــال طرفـــــه مـــــن
المسؤوليــة الفنيـــة والقانـونيــة الناشـئة عـن اإلتفـاقيــة بعـد
.إبالغ الجهـات الـرسميــة والمـالك كذلك

3- Payment of remuneration "consultant" for the site
survey (unless it’s agreed under this contract).

 دف بدـ أتعاب "استشاري" استطالـ الموق ( إال إذا اتفق-2
.) عل غير ذلك بموجب هذا العقد

4- Provide the consultant with the payments in a
timely manner under this contract.

 موافاة االستشاري بالدفعات المستحقة له في المواعيد-9
.المحددة بموجب هذا العقد

5- Provide initial requirements, information and
documents available with the Landlord to the
consultant.

VI
AMENDMENTS
Should the need arises for some amendments or variation
on the designs or documents already prepared by the
consultants at the request of the Landlord / Owner, the
consultant shall be entitled to remuneration for such
amendments and variations as agreed upon between the
Consultant and the Landlord / Owner prior to the
commencement of the work.

VII
EXTENSION OF COMPLETION
PERIOD AND SUPERVISION OF
CONSULTANTS SERVICES
1- Where the need arises for the extension of the
original completion period of the project as stated
in the contract agreement concluded between the
Landlord / Owner and the Contractor for any
reason whatsoever in which the consultant is not
involved, the Consultant shall be entitled to a

 تقديم المتطلبات األولية والمعلومات والوثائق المتوفرة عند-4
.المالك إل االستشاري

سادســـا
التعــديــالت
إذا دعـت الحـاجــة الـ إجـرا بعـض التـعـديـالت فـي
التصـاميــم أو الـوثـائــق المعــدة مسبـقــا مـن قبـــ اإلستشــاري بنــا
علــ طلــب المـالك فـإن اإلستشــاري يستحــق األتعــاب عــن هـذه
التعـديالت التـي تحدد مسبقا بين الطرفين قبــ الشروـ في عمــ تلك
.التعـديـالت

سابعــا
تمـديــد مــدة التنفيـــذ وتــوقف
خــدمـــات اإلستشــــاري
 إذا دعــــت الحـاجــــة الــــ تنفيــــذ العـمـــــ لمــــدة إ افيــــة-1
عــــن المــــدة القـــررة فــــي وثـائـــق العقـــــد بيــــن المقـــاوـ
والمــــــالك لســـــبب ال عـالقـــــــة لإلستشــــــاري بـــــــه فـــــإن
اإلستشــــاري يستحــــق تـعــوي ــــا مــن المـــالك علــــ أن
: يحســب كمــا يلــي
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remuneration calculated as follows:
Supervision Consultant fees
----------------------------------- x (1.5) Extended period
Contract Period

2- If at any stage of consultancy work the
consultant’s work is partially or totally suspended
by the order of the Landlord / Owner, the
Consultant shall be entitled to remuneration for
the completed stages plus the remuneration for the
stage which he has just commenced as well as a
reasonable remuneration for work completed for
the following stages and any other proved costs
and expenditures borne by the Consultant in the
course of the project execution. However, the
landlord is not entitled to terminate the contract
under this article to carry out by himself or by
another consultant.
3- If the Landlord requested extra engineering
services from the consultant that required time
extension for any stage of the project, the landlord
has to study this case with the consultant and
extend the contract with suitable period for each
stage of the project.
4- The contract will be extended, if the Landlord
takes revision period longer than what’s decided.
The landlord should not extend the revision in
away to prejudice the consultant , on the other
hand , the Landlord should study the prejudice
claimed by the consultant due to the revision
extension of time for the purposes of
compensation.
5- With respect to the work of supervision of the
implementation of the project the Landlord shall
notify the consultant and to give him out (30)
days for termination of contract and during the
termination, the two teams (the Landlord and the
consultant) should agree about the compensation
for the actual costs and losses for the consultant
that may be incurred as a result of termination of
this contract.

أتعاب اإلستشاري عن فترة اإلشراف
) المدة اإل افية1.4( x ------------------------------------المـدة المـقـررة في العقــد
 إذا تـوقفت أعمـاـ االستشـاري بشكـ كامــ أو جـ ئـي-0
قبـــ إنجـا أيــة مــرحــلـة من األعماـ التي بوشر بها فإنه
يستحق أتعابه عن هذه المرحلة م افا إليها أتعـابه عن
المراحـ المنج ة وتعوي ـا منـاسبا عن مـا نفـذ مـن عمــ
للمـراحـ الالحقة وما تكبــده من مصـاريــف والت امـات
 إال انه ال يحق للمالك أن.تجـاه المشـروـ بعــد إثبـاتهـــا
ينهي العقد بموجب هذه المادة ليقوم بتنفيذها بنفسه أو من
.قبـ استشاري ـخر

 إذا قـــام المالككك بطلــب خــدمات هندســية إ ــافية وكانــت تلــك-2
الخدمات مـن النـوـ والقـدر الـذي يبـرر تمديـد مـدة عمــ أي
مرحلة من مراحـ المشروـ أو جدت ظـروف طارئـة تـؤثر
المالكككك أن يـــدرس الحالـــة مـــ
 فعلـــ،علـــ ســـير العمــــ
االستشاري وتمدد مدة العقد نتيجة لتمديد مدة أي مرحلة مـن
. مراحـ العمـ بما يتناسب م هذه األمور
 فانـه،  اذا استفرق المالك فترات مراجعه أطوـ من المقررة-9
 وعلـ المالكك مراعـاة عـدم، يتم تمديد مدة العمـ تبعا لذلك
تمديــــد فتــــرات المراجعــــة بشــــكـ يعــــود بال ــــرر علــــ
االستشــاري وبخــالف ذلــك يقــوم المالككك بنــا ا" عل ـ طلــب
االستشاري بدراسـة ال ـرر الـذي لحـق باالستشـاري جـرا
.تمديد فترة المراجعة وذلك لفايات التعويض

 فيمــا يتعلــق بأعمــاـ اإلشــراف علــ تنفيــذ المشــروـ يقــوم-4
) يومـــا24( المالككك بأشـــعار االستشـــاري واعطـــا ه مهلـــة
لتوقيف العمـ بالعقد وعند التوقف يـتم االتفـاق بـين الفـريقين
علـ طريقــة المحاسـبة وتعــويض االستشـاري عــن التكــاليف
.الفعلية والخسائر التي قد يتكبدها نتيجة إنها هذا العقد
 مــدة هــذا العقــد هــي مــدة العقــد بــين المالــك و المقــاوـ ( عنــد-6
الموافقة االولية ) و اذا امتد عقد المقاوالت يحق لالستشاري
المطالبة بدفعات شهرية طيلة المشروـ سـوا كـان متوقفـا

6- The duration of this contract is the duration of the
contract between the owner and the contractor (at
the initial approval), and in case of extending this
contract, the Consultant shall be entitled to claim
monthly payments throughout the project,
whether Stopped or constant.
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VIII
OWNERSHIP OF DOCUMENTS
All technical designs, specifications and other contract
documents shall remain the sole property of the
Consultant and the Landlord / Owner may not dispose of
the same without the prior approval of the Engineer.
Likewise the Engineer shall not give the same design to
other clients without the express approval of the Landlord
/ Owner.

IX
TERMINATION OF THE AGREEMENT
The consultant shall have the right to terminate this
contract agreement vide a written notice to the Landlord /
Owner if payments to the Consultant delayed for a period
of 30 days and if the Landlord / Owner violates any of his
obligations under the agreement. Upon termination, the
Consultant shall be entitled to remuneration against the
completed stages of work up to the date of termination in
addition to a reasonable compensation agreed by the
Second Party for the commenced but uncompleted stages
by the contractor.
Terminate the contract by the consultant:
a- If the Landlord did not issue the order to
proceed the project through (60) days from
the date of signing the contract.
b- If the Landlord failed to pay the consultant`s
installment after (30) days from the date of
maturity.

c- Financial hardship prevents the Landlord
from continuing to implement the contract.
Then the consultant shall notify the Landlord to issue the
order for proceeding the project or payment is owed to the
consultant within ten days of the end of the periods
specified paragraph (a) or paragraph (b) above, and if the
Landlord fails to issue the order for proceeding the project
or payment is due to the consultant during the first ten
days of this, or if the Landlord fails in due payments, in
accordance with paragraph (c) above, the consultant is
entitled to terminate the contract and shall ask for
appropriate compensation resulting from the breach of the
contract by the Landlord. And not reintroduced this
contract without the approval of both teams (Landlord and

ثــامنــا
مـلكيـــة الـوثـا ــق
تعتبــــر ملكيــــة التصـاميــــم الفنيـــة و المـواصفـــات ووثائـــق العـقــــد
األخـــرى ملك ـا فكريــا لإلستشـــاري وللمـــالك عل ـ حــد ســوا واليحــق
 كمـا،للمـالك إعـادة نسخهــا أو تقليــدها إال بعــد مـوافقــة اإلستشــاري
ال يحــــق لإلستشــــاري استعمــــاـ التصاميــــم ذاتـــها لســـواه إال بعــــد
.المــالك/مـوافقــة صــاحب األرض

تاسعـــا
إنـهــاء اإلتـفــاقيـــــة
يحـق لإلستشـاري إلفـا هـذه اإلتفاقيــة بكتــاب خطـي منه ال المالـك
) ثالثين يومـا أو فـي حـالــة30( إذا تأخرت الدفعـات المستحقــة لمـدة
إخــــالـ المــــالك بالتـ امـاتــــه المنصــــوص عليهـــا فـــي هـــذه اإلتفاقيـــــة
وتــدفـ لإلستشاري عنــدئــد أتعـابه المستحقـــة عــن المراحـــ التــي
أنج هــا لتـــاريخ اإللفـــا مــــ التعويـــض العـــادـ بمـوافقــــة الطـــرف
الثـانــي عن األ ـرار التــي لحقـــت بـه مبـــاشرة بعـــد أسـتالم المالـك
لكتــاب اإللفــا وكــذلك عــن األعمـــاـ التــــي بوشــر بهــا ولكــن لــم يتــــم
.إنجـا ها من قبـــ المقــاوـ
:انها العقد من قبـ االستشاري
) يوما من60( إذا لم يصدرالمالك أمر المباشرة خالـ
.تاريخ توقي اتفاقية العقد

-أ

 أخـ المالك بإيفا االستشاري بالدفعة المستحقة له بعد-ب
. ) يوما"من تاريخ استحقاقها30(
 أعسر المالك أو تعرض ل ائقة اقتصادية تمنعه من-ث
.االستمرار في تنفيذ العقد
فعندها عل االستشاري أن يطالب المالك إصدار
أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة له خالـ
عشرة أيام من انتها المدد المحددة بالفقرة (أ) أو
الفقرة (ب) أعاله وإذا لم يقم صاحب العمـ
بإصدار أمر المباشرة أو تسديد الدفعة المستحقة
 أو إذا اعسر، لالستشاري خالـ العشرة أيام هذه
صاحب العمـ حسب الفقرة (ث) أعاله فيحق
لالستشاري إنها العقد وطلب تعوي ه التعويض
المناسب الناجم عن اإلخالـ بالعقد من قبـ
صاحب العمـ وال يعاد العمـ بهذا العقد إال
.بموافقة الفريقين
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عاشرا
اشتراطات عامة

Consultant).
X
General Conditions
1- The Consultant shall advise the (Landlord) on the
need of other consultants to be engaged for any
part of the Project and unless otherwise agree
such other consultants shall be engaged and paid
by the (Landlord). The Consultant’s fee shall not
be reduced by such engagement.
2- The (Landlord) shall give its decision on all
sketches, drawings, reports, recommendations,
tender documents and other matters properly
referred to it for decision by the Consultant in
such reasonable time so as not to delay or disrupt
the performance by the Consultant of his
professional services under this Agreement.
3- The (Landlord) shall issue instructions to the
Contractor only through the Consultant where
such instructions pertain to the scope of
Consultant’s professional services or where the
instructions pertain to the scope of the
professional services of other consultants who are
directly engaged by Consultant for the purpose of
the Project.
4- The Consultant shall add a fee for each variation
or modification in the project by the Landlord.
5- All the Landlord`s meetings with the consultant
should be during office timing (Sat.-Wed. from
9am to 5 pm) and (thru. From 9am to 1 pm).

 يق ك ا اتشارككاقد مقككميو المر ك ق للمال ك علككا الجا ككى لككا-1
 و ذا،اشاراقيين آخرين للمراقكى في أد زء من المرروع
 ممفع امعابهو من قبل المال مباشر وت, مو اتمفاق علا ذل
.مخفض امعاب اتشاراقد
 يجكككن أ يعطكككي المالككك قكككراق بركككج ميكككع الرشككك ما- -2
 وةككككا الم اق ككككى، والمخططككككا والاقككككاقير والا اككككيا
وغيرها من المسا ل المراق ليها بركل اجيح تمخكاذ قكراق
مككن قبككل اتشارككاقد فككي ال قككح المعق ك واككا ت م ك خر أو
معطل األداء من قبل اتشاراقد من خممامه المه يكى بم كن
.هذا اتمفاق

 ال يجب عل المالك إصـدار تعليمـات للمقـاوـ إال مـن خـالـ-2
االستشاري حيـث أن هـذه التعليمـات تخـص مجـاـ الخـدمات
االستشــارية المهنيــة أو انهــا تخــص نطــاق الخــدمات المهنيــة
لالستشـــاريين اآلخـــرين الـــذين يشـــاركون مباشـــرة مـــن قبــــ
.استشاري في المشروـ

 يقــوم االستشــاري بإ ــافة رســوم لكـــ تفييــر أو تعــديـ فــي-9
.المشروـ من قبـ المالك
 كافــة اجتماعــات بــين المالــك و االستشــاري يجــب ان تكــون-4
– خالـ اوقات العمـ للمكتب و هي من السبت ال االربعا
الســـاعة التاســـعة صـــباحا الـــ الســـاعة الخامســـة مســـا ا و
الخمــيس مــن الســاعة التاســعة صــباحا ال ـ الســاعة الواحــده
مسا ا

أحد عشــر
التــواقيع

XII
SIGNATURES

: الـطـرف األول
،------------------------------------------- /السيــد

The First Party:
Mr. ---------------------------------------------------

________________________________ : التــوقيــ

Signature : _____________________________________
Second Party:

: الـطـرف الثــانــ
 رؤيت لالستشارات الهندسية والتصميم الداخل:اإلستشاري

Consultant: My Vision Engineering Consultants
and Interior Design
_________________________________ : التـوقيــ
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Signature : ____________________________________
Date:
/
/2012
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