


التحكـــيم التجــــاري الدولـــي
(الفيديــك–عقود مقاوالت المشاريع االنشائية )

إعداد

ابراهيم حسين حسني إبراهيم.د
أسس ومفاهيم وتقنيات االدرة الحديثة

AAE–المحاضر الدولي والمدرب المعتمد  لدى الوكالة االمريكية للتعليم 
INCODIR-لندن–الفئة أ –القاضي بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات 

AYM-انجلترا–باتحاد الوسطاء التحكيم مستشار 
مستشار إعداد وتطوير البرامج التدريبية لصناعة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

مصر–البرنامج االشرافي -AIAالمشرف االكاديمي لزمالء اتحاد التحكيم الدولي 
رئيس غرفة الوسائل البديلة لفض المنازعات بالجمعية العربية للعلوم القانونية

ISDS–االمريكية الواليات المتحدة –الجمعية الدولية للنظام التفاعلي عضو 



1
ر ؟مفهوم كلمة الفيديك وإلي ماذا تشي *
القةوتاريخ ومكان انط( الفيديك)المؤسسين التحاد  *
الفرعيةالهيكلية البنائية للفيديك ولجانه *

ناالستشارييلالتحاد الدولي للمهندسين الرئيسية والفرعية األنشطة  *
يقهاواألهداف التي تسعي لتحقعقود الفيديك أهمية  *

جاتهاودر( الفيديك)عضويات االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين  *
(يديكالف)المفاهيم العامة لعقود المقاوالت للتشييد والبناء * 
(كالفيدي)أطراف العالقة التعاقدية ونماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء * 
(الفيديك)عقود مقاوالت التشييد والبناء نماذج الخصائص التي تنفرد بها  *

تالمفهوم العام لعقد االنشاءا *
اءاتأطراف العالقة التعاقدية بعقد االنش *
ءاتالصياغات القياسية لعقود االنشا *

اءاتسبل تسديد الدفعات المالية لعقود االنش *
اتطلبات الفروقات في عقود االنشاء *

اتأسس طرق التسعير لعقود االنشاء *



(البناءالتشييد و)المفهوم العام لعقد االنشاءات 

تابتهاوكاليهااللجوءيتمالتيالصيغةهو

بينالتعاقدعندتستخدمأنأجلمن

الصيغةوهذهوالمقاول،العملصاحب

افيمالتعاقديةالعالقةتحددالتيهي

كليستطيعخاللهامنوالتيبينهما،

حقوقهعليالتعرفاألطرافمنطرف

كماعاتقة،عليالملقاةوااللتزامات

قدالعتنفيذمسارالصيغةهذهتتضمن

بةالمطلوبالدقةتفاصيلةبكلالمبرم

اتمخططمعبتفقبماالتنفيذوسالمة

لـــهاعــدتالتيوالرسومــاتالمشروع



(والبناءد التشيي) االنشاءات أطراف العالقة التعاقدية بعقد 

مستثمرون أو مطرورون من االفراد

أو المؤسسات أو الدول

المنفذ لكافة االعمال االنشائية والفنية

وهو المسئول أيضا عن المقاولين من الباطن

ملالذي يقوم بإختيارهم أو المعينين من صاحب الع

صاحـب

العمــل

المقـــاول



وشرحعقد،البإطرافالتعريفعليتعملوالتيالعقدفيالمتضمنهالصياغات

العقدهذايغطيةالذيالمشروععنمختصر

(د والبناءالتشيي)الصياغات القياسية لعقود االنشاءات 

،الفنيةالمواصفاتهماالمواصفات،مننوعينتتضمنالغالبفيوهي

يذهلتنفالمشروعمتطلباتإلييشيرانالذينالتنفيذيةوالمواصفات

المشروعتصميممخططاتهياألوليالمخططات،مننوعينتتضمنوهي

المفصلةذالتنفيمخططاتهيوالثانيةله،العريضهالخطوطعليتحتويالتي

ةالخاصالشروطمنكلإليتشيروالتيالعقدفيالمتضمنهالبنودهي

ذاتهالعقدفقراتضمنوالموضحةالمذكورةالعامةواالخري

مـــواد العقــــد

شروط التعاقد

المواصفــــات

المخططـــــات

الكميـــــــات
مراحلامإلتمالمختلفةالعناصرمنعنصرلكلتحديدهايتمالتيالكمياتهي

منهاالنتهاءحتيالمشروعإنشاء



ساسيةتعتمد طرق التسعير لعقود االنشاءات علي أربعة عناصر ا

(د والبناءالتشيي)أسس طرق التسعير لعقود االنشاءات 

سعر الوحدة أو العمل المنجز
Unit Price or Measured Work

ريبيةعنصر التكلفة التق
Lump Sum Costs

ئيةالنهاالتكلفةعنصر
Final Costs

باحواالرالتكلفةعنصر
Costs  and Profits 



نجاحلأساسيةآليةتعتبرالماليللتدفقدائماالمحدثةالبيانات

التشييد،ترةفخاللالتكاليفتطوركيفيةلتوضيحهانظراالمشاريع،

سبيلينعليدستعتمتسديدهاالمستحقالمالــيةالدفعــاتفإنوبالتالي

(ييد والبناءالتش)سبل تسديد الدفعات المالية لعقود االنشاءات 

امالدفعات المالية مقابل المه جازالدفعات المالية مقابل االن

ارختوفيللمقاولدفعاتتسديد

بةنسمقابل(شهريا)محددةزمنية

يافعلالمقاولحققةالذياإلنجاز

المشروعفي

امرحليللمقاولدفعاتتسديد

عليهمتفقزمنيجدولضمن

المقاولحققةالذياإلنهاءمقابل

المشروعمنلمرحلةفعليا



للتغيراتطلببتقديمالمقاوليقومالحاالتبعضوفي،العملصاحبيقوماألحوالأغلبفي

معينة،ةزمنيتمديداتأوإضافيةماليةأعباءإماعنهينشأالذياالمرالمشروع،متطلباتفى

اتباعهاجبيالتياإلجراءاتتحددالتيالبنودعلياالنشاءاتعقديتضمنأنالبدوبالتالي

إلتخاذفرصةالالعملصاحبإعطاءوأيضاالمتوقعه،التكلفةلدراسةالطلباتبهذهيتعلقفيما

بهاـرفقةالموااليضاحاتالطلبــــاتهـــذهتفاصيلضــوءعلــيبالسلبإماباإليجابقرارة

(د والبناءالتشيي)طلبات الفروقات  في عقود االنشاءات 



:  مفهوم كلمة فيديك هو اختصار لمعني يشير إلي

ير؟مفهوم كلمة الفيديك وإلي ماذا تش

االستشارييــنينــللمهندسيـــالدولاالتحـــاد

International Federation Of Consutling Engineers (IFOCE) 

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (FIDIC) 

يف عاصمــة المكتب الرئيسي لالتحــاد الدولي للمهندسين االستشاريين يقـع بمدينة جن

ا االتحاد سويسرا، بينما تقع االمانه العامة لالتحاد بمدينة لوزان السويسرية ايضا، وهذ

، واللغات يضم بين جنباته العديد من األعضاء حول العالم من المهندسيين االستشاريين

المعتمدة لدي هذا االتحاد هي اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واالسبانية



CICBاألستشاريينللمهندسينالبلجيكيةجمعيةال

CICFاألستشاريينللمهندسينالفرنسيةالجمعية

ASICاألستشاريينللمهندسينالسويسريةالجمعية

انطالقةوتاريخ ومكان( الفيديك)المؤسسين لالتحاد 

انطلقحيثالماضي،القرنمن1913عامفياالستشاريينللمهندسيينالدولياالتحادتأسس

امةنظعليةينصماوهذاحكومي،غيرمتخصصدوليكأتحادالبلجيكية،جنتمدينةمن

تهعضويتُمنحبينما،حكومــيةجهةأودولةأليالعضويةبمنحاليسمحالذياألساسي

العالــــمحـــولفةالمختلالــدولفـــيالمنتشرةالمتخصصةالهندسيةالنقابــــاتفــيللمنتسبين

المؤسسين

لالتحــــاد



حادلالتالتنفيذيالمجلس

اإلدارات التنفيذية لالتحاد
(السكرتارية، وأمانة السر، ومراقبوا الحسابات)

ندوالقيام بمهام معينة 

ا تحديد نطاق زمني له

الفرعيةولجانه( الفيديك)الهيكلية البنائية لالتحاد 

الستشارييناللمهندسينالدوليلالتحادالبنائيةالهيكليةتتكون

:التاليالنحوعليفرعيةولجانرئيسيةأجهزةخمسةمن

مجلس رؤساء االتحاد السابقين

اللجــــان العـــامة لآلتحــــاد

اللجان الدائمة

اللجان المؤقته

لالتحادالعامةالجمعية

عة القيام بمهام ذات طبي

ا ينتهي وجودهمؤقتة ، 

بانجاز المهمة



منأنماطاكونهمنأهميتها(الفيديكعقود)االستشاريينللمهندسينالدولياالتحادعقودتكتسب

عقودتنفيذندعالمهندسينتواجهالتيبالمشاكلتُعنىعالمية،منظمةقبلمناعتمادهاتمالتيالعقود

أجلنممسبقةتعاقديةأسسإليجادالماسةوالحاجةالصناعةهذهلتطورنتيجةاالنشاءاتمقاوالت

مننوعيةالهذهشروطبوضعاالتحادقامولذلكالعقود،تلكتنفيذتعترضالتيالمشاكلتخطي

علــيهالموقعينمنالعقدأطرافمنطرفأيتجاهإجحافأيينشأالبحيثمتوازنةبصورةالعقود

ييدأهمية عقود الفيديك لصناعة البناء والتش

د الفيديكاألهداف الرئيسية التي تسعي لتحقيقها عقو

اعالتحديث واالبديةالميزة التنافسسالمة المنتججودة المنتج



اللهاخمنيتحددالتيالنموذجيةالفيديكعقودصياغةعليالعمل

االعمالومواصفاتاالطرافبينالتعاقديةالعالقاتضوابط

لةالمقاوفيالمشاركةاألطرافمنطرفبكلالخاصةوااللتزامات

.المشروعأو

( الفيديك)ين األنشطة الرئيسية لالتحاد الدولي للمهندسين االستشاري

تسويةلالمؤهلينالمحكمينبأسماءالخاصةالقوائمإنشاءعليالعمل

أولعقدابنودمنأيلتفسيرالحاجةنتيجةتنشأقدالتيالنزاعات

القةالعاطرافأحدقبلمنعليةاالتفاقتمماتنفيذنحواإلخفاق

.(الهندسيةالنزاعاتلتسويةمحكمين)التعاقدية

ومنالعام،مدارعليالمختلفةالعالمدولفيالعملوورشاتوالندواتالمؤتمراتعقد

العملوالعالقةذاتاالفكاروتقديمالعملوأوراقاألبحاثمناقشةيتمالمناسباتهذهخالل

.االنشاءاتبصناعةالمتعلقاألداءوتطويرلتحديثسعيانشرهاعلي



البعضهموبعضاالستشاريينالمهندسينبينوديةعالقاتبناء

.العالمانحاءبمختلف

(  الفيديك)ن األنشطة الفرعية لالتحاد الدولي للمهندسين االستشاريي

فيماصاوخصوتلكلها،الحلوتوفيرباالتحاداألعضاءالمهندسينمشاكلدراسةعليالعمل

المحلية،اتكالثقافأخري،تأثيراتألياعتبارأدنىدون،تطورهمعليوالعملبحمايتهميتعلق

.العرقيةأوالمذهبية،أوالدينية،أوالسياسية،واالتجاهات

منييناالستشارللمهندسينتسمحالتيوالقواعداألسسبناء

والسعيمهنتهمممارسةنحولهمأداءأفضلعلىالحفاظ

.والعمليةالعلميةإمكانياتهملتطوير

فيارييناالستشالمهندسينتجمعجمعياتتأسيسفيالمساعدة

.الجمعياتهذهمثلفيهايوجدالالتيالبلدان



تخبةالمنأوإتحاداتهماإلستشاريينالمهندسينلجمعيات  تمنح

دولةكليفإتحاد  أ وواحدةلجمعية  إالالكاملةالعضوية  والتمنح

ودرجاتها( كالفيدي)عضويات االتحاد الدولي للمهندسين االستشاريين 

يديكللفبارزةخدماتأدىلشخصالعامةالجمعيةمنبقرارتمنح

بهااليوجددولةفيالشركاتمنمجموعةأوشركةأليتمنح

معاييرباقيلديهاتوفرتإذا،الفيديكفيعضواتحادأوجمعية

الفيديكفيالعضوية

أتحادأوجمعيةأليالعامةالجمعيةمنبقرارتمنح

الفيديكأهدافتدعممجموعةأو

عضوية االتحاد الكاملة

ادعضوية االنتساب لالتح

ةعضوية االتحاد الشرفي

عضوية االتحاد المساندة

ينعضوية االتحاد للمراسل
قوميمعنويأوطبيعيشخصأليالعامةالجمعيةمنبقرارتمنح

للعضويةمؤهلةجمعية  لتأسيسوالترويجلإلعدادووقتهجهدهببذل

الفيديكفي



ينظروإنماه،بيعتدتشريعايُعتبرالوضوابطبنودمنالعقودهذهفييردماأنإلياإلشارةبنايجدر

أفضلإليلللوصوتسعيخبرةذاتجهاتمنالعقدفيتضمينهاتمتوصياتأومقترحاتأنهاعلياليها

هذهوصنصتستمدوالالمتعاقدة،األطرافبينالتعاقديةالعالقةعليهتكونأنيجبلماممكنهحالة

اإلرادةتلكيهاترتضالتيالحــدودوفــقلــهاإرادتهمبسلطانالمتعاقدينقبولبــعدمــنإالقوتهاالعقـود

(لفيديكا)المفاهيم العامة لعقود مقاوالت التشييد والبناء 

منالمعتمدةالنموذجيةالعقودمننوعهي

لذيااالستشاريينللمهندسينالدولياالتحاد

يتمبنودهاخاللمنوالتيالياتها،وصاغوضع

كمادة،المتعاقلألطرافالقانونيةالمراكزتحديد

،عنهاالناشئةالتعاقديةالعالقاتتحددأنها

عالمشــرولتنفــيذالعــــاماإلطــــارومســــار



(الفيديك)اء أطراف العالقة التعاقدية بعقد مقاولة التشييد والبن

مستثمرون من االفراد

أو المؤسسات أو الدول

المنفذ لكافة االعمال االنشائية والفنية

وفق الضوابط والمواصفات الفنية التي

ييتضمنها العقد وتحت اشراف المهندس االستشار

قالمشرف علي تنفيذ المشروع وف

ةضوابط ومواصفات العقود الفني

صاحـب

العمــل

المهندس

االستشاري

المقــــــــاول



االساسية(الفيديك)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

الكتـــاب األحمـــر

الكتـــاب األخضــر

الكتـــاب األصفـــر

الكتـــاب الذهـــبي

الكتـــاب الفضـــي



قبلمنكذلبمعلوميةالمشروعلهايتعرضأنالممكنمنالتيللمخاطروالمحسوبالمنطقيالتوزيع

عندمنهعهالمتوقالمخاطرتلكذلك،إلييضافالمختلفة،والفنيةاالنشائيةلألعملالمنفذالمقاول

المناقصةأوالعطاءعليللحصولالتقدم

حقوقبيتعلقفيمااألخرىالنموذجيةالعقودمعمقارنةالعقودهذانماذجبهتتمتعالتيالتوازن

المقدمةفييأتيالذيالماليالتوازنإغفالاليمكنحيثالعقود،هذهعليالموقعةاألطرافوواجبات

ذلكأديدفقاالستخدام،منعقودمدارعليالطسيبةالسمعةمنالعقودهذهنماذجبهتتمتعلمانتيجة

تلجأدوليةعقودابإعتبارهاالعالمدولمنالكثيرفيعديدةقطاعاتفيواسعنطاقعليانتشارهاإلي

تالمقاوالقطاعفيالخصوصوعليالكبري،االعمالومؤسساتوالشركاتالمنظماتمعظماليه

الئحتهفيألحمراالكتابنموذجبإعتمادقامالدوليالبنكحتيوالفنية،االنشائيةتخصصاتهبمختلف

منالعديدفعلتوهكذا،م1995عامفيأصدرهاالتياألعمالوإسنادللمناقصاتالنموذجية

لدولافيانتشارااألكثرهيالعقودهذهنماذجأنإلياإلشارةيجدركماالدولية،التمويلمؤسسات

سواءحدعليالناميةوالدولالعربية

(الفيديك)ناء الخصائص التي تنفرد بها نماذج عقود مقاوالت التشييد والب



عملوالاإلستشاريةالهندسةصناعةوتطويرنموزيادةنحوالدفع

اللخمنالعالمفيالرياديدورهاتأخذلكيفعالياتها،زيادةعلي

النهائيالمنتجلجودةواالمتيازوالنزاهــةالشرفمبادئعلـيالتأكيد

(الفيديك)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناءمن تبني األغراض السامية 

طينبتوتناديالتيالدوليةالدعواتفيلدعمباالعمالالمشاركة

المجتمعاتلصحةإعالءاالدول،كافةفيالمستدامةالتنمية

التلوثمنوالحـدالطبيعية،والمواردالبيئةعلـيوحفاظاورفاهيتهم،

العالمولحاالستشاريينالمهندسينتدفعالتيوالقواعداألسسبناء

طويرتنحووالسعيأداء،منلديهميمكنماأفضلعلىالحفاظنحو

دريبوالتوالبحــثالدراسةخاللمــنوالعملــيةالعلمــيةإمكانياتهم



استراحة
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استراحة
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(ديكالفي)عقود مقاوالت التشييد والبناء نماذج  *
(الموحدنموذج عقد االنشاءات ) للمقاول شروط البناء -الكتاب االحمـر  *

رالمختصنموذج العقد -الكتاب األخضر  *

العقد للتصميم والبناء وإدارة المشروعاتنموذج -الكتاب الذهبي  *
تاحنموذج عقد مقاولة تسليم المف-الكتاب الفضي  *

يكيةوالميكاننموذج عقد مقاوالت االعمال الهندسية -األصفر الكتاب  *

والكهربائية 

شارياالست/ نموذج اتفاقية خدمات العميل -الكتاب األبيض  *
يةاألسباب العامة لنشوء المنازعات في عقود مقاوالت المشاريع الهندس *
يةالمنازعات في عقود مقاوالت المشاريع الهندساألسباب المباشرة لنشوء  *
يةمواصفات المنازعات في عقود مقاوالت المشاريع االنشائية الهندس *

ندسيةاألنواع المختلفة للمنازعات في عقود مقاوالت المشاريع االنشائية اله *

مويلنموذج عقد االنشاءات المتناغم مع متطلبات مؤسسات الت-الكتاب االحمـر  *

يمهاأسبابها وطرق تقد–مطالبات مقاوالت المشاريع االنشائية  *



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

دنموذج عقد االنشاءات الموح–شروط البناء للمقاول 

نموذجيعقدوهو،(م1999طبعة)الجديداألحمربالكتاباليهيُشار

روعمشإلنجازوالمقاولالعملصاحببينالتعاقديةالعالقةيحدد

ةاإلنشائيلألعمالمقاولةعقدبمثابةأنهعلياليهويُنظرما،

لبناءافيباستخدامهويوصيالعمل،صاحبمنالمصممةوالهندسية

االستشاريالمهندسدورويكونالمدنيةالهندسةأعمالومقاوالت

بالعقـــدنيةالفللضوابطوفقاالمشروعتنفيذعلـــياإلشرافهـــوبها

أوائيةالكهرباألعمالالبناء،أعمالإليباإلضافةالنموذجهذايُتيح

وييحتالنموذجوهذاالعالقة،ذاتاألعمالمنغيرهاأوالميكانيكية

الضوابـطوالتفاصيلكافــةتتضمنوفرعــياأساســيابندا217علي



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

متعددةعقد االنشاءات المتناغم مع متطلبات مؤسسات التمويل ال

وافقيالتالنموذجهذااالستشاريينللمهندسينالدوليأصدراالتحاد

عامفيالتعديالتبعضعليةوأجريتم،2005عامفيالعقودمن

لمؤسساتالخاصةوالشروطبالمتطلباتالوفاءأجلمنم،2006

تمويليةالبعملياتهايتعلقفيماالتنمويةالمشاريعتمويلوبنوك

اتعمليمنللحدوذلكعليها،المطلوبةالرقابةوفرضالمتكررة

مشروعينالغيرالتواطؤوممارساتالفساد

نحوالحاجةمناإلقاللهوالتوافقي،النموذجهذاخصائصمن

عدايمافللعقد،الخاصةالشروطفيأوالتعديالتاالضافاتتضمين

الخاصةهاأوضاعلمراعاة  تأتيالتيالمشاريعبعضمتطلباتتلبية

تمويلهاأوتنفيذهاوظروف

نموذج عقد

االنشاءات المتناغم
MDB Edition



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

نموذج العقد المختصر

لعقود،امنالنموذجهذااالستشاريينللمهندسينالدوليأصدراالتحاد

ناشئةالالمنازعاتتسويةفترةطولصعوباتعليالتغلبأجلمن

تلكبمنهايتعلقماوخصوصاالودية،بالطرقالفيديكعقودمن

(دوالرنمليونصفقيمتهاالتتجاوزالتي)القيمةالصغيرةالعقود

،(شهرا12و6مابينتنفيذهافترةتستغرقالتي)المدةوالقصيرة

قبلذلكوالمتكررة،أوفنيا  البسيطةاألعمالتتضمنالتيواالخري

التحكيمأجراءاتفيالبدء

وقواعدكضوابطمعينةشروطإضافةالعقدهذاألطرافيجوز

هذادامبإستخويوصىإستثنائية،أوطارئةخاصةظروفأولحاالت

لقيمــةاالمنخفضةواإلنشائــيةالهندســيةاألعمــالمجالفيالنموذج



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

ائيةنموذج عقد مقاوالت االعمال الهندسية والميكانيكية والكهرب

انيكية،الميكباألعمالالمتعلقالمقاوالتلعقدنموذجاالكتابهذايعكس

كية،والميكانيالكهربيةوالمعداتاآلالتوبناءواآلالت،والكهربائية،

حيثل،المقاوقبلمنتصميمهايتمالتيوالهندسيةاإلنشائيةواألعمال

يقومكما،العملصاحبلمتطلباتوفقا  التوريداتبأعمالأيضايقوم

ســواءد،بالعقالمتعلقةالعملياتإلتمامالالزمةوالمعداتاآلالتبتجهيز

كهربائـيةأوأوميكانيكيةمدنية،أعمــالأكانت

يةالكهروميكانيكاألعمالمشاريعفيالنموذجهذابإستخداميوصى

هربائيةكأعمالعلىتحتوىالتىالمصانعوإنشاءالصناعية،والمشاريع

التيالمشاريعوفي،الهـندسيةاألعمالأواألبنـيةوتنفيذ،وميكانيكية

موذجالنوهذاللتنفيذ،إضافةالتصاميمإعدادالمقاولإلىفيهايوكل

الضوابـطوالتفاصيلكافةتتضمنوفرعـياأساسيابندا221علييحتوي



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

نموذج عقد التصميم والبناء وإدارة المشروعات

العقودمنالنموذجهذااالستشاريينللمهندسينالدولياالتحادأصدر

بأعمالالقيامالمقاولعليالنموذجهذاخاللومنم،2008عامفي

صاحباتلمتطلبوفقا  والبناء،والتوريداتوالتصميماتالتخطيط

،المشروعاتهذهلمثلعليهاالمتعارفالقياسيةللنماذجأوالعمل

مالاألعوكافةالالزمةوالمعداتاآلالتبتجهيزالقيامأيضاوعلية

هربائيةكأوأوميكانيكيةإنشائيةأعمـاال  أكانتسـواءالالزمةاألخرى

زمنيةترةلفبتشغيلةالمشروعتنفيذمناإلنتهاءعقبالمقاوليقوم

اقاألتفللمتعاقدينيمكنأنهإال،عاما  20بـالنموذجهذافيُحددت

المقاولميلتزكماحالة،كلوظروفلطبيعةوفقا  الزمنية،المدةعلي

التشغيلترةوفاالنشاءفترةأثناءالدوريـةالصيانةأعمــالبكافةالقيام



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

نموذج عقد مقاولة تسليم المفتاح

فيقودالعمنالنموذجهذااالستشاريينللمهندسينالدولياالتحادأصدر

التعاقديةاألحكامجميععلىيحتويمرنكنموذجم،1999عام

تحتيةالهندساألشغالأوالبناءأشغالجميعفيلالستخدامالضرورية،

النموذجهذافيالمقاوليقومحيثمتنوعة،إداريةترتيبات

المشروعالعمللصاحبويسلموالتشييدوالشراءالتصميمبأعمال

ذبتذبمخاطركافةمتحمالللتشغيل،وجاهزهالتجهيزكاملةكمنشأة

القيمةتقديربأساليالعمللصاحبويبقيالتنفيذ،فترةتمديــدأواألسعار

روعاتكمشالمفتاح،تسليممشاريعفيالنموذجهذابإستخداميوصى

حطاتأومالطاقة،توليدكمحطاتالتنمية،مشروعاتأوالتحتيةالبنية

علييحتويالنموذجوهذاالخ،...الصحىالصرفأوالمياه،معالجة

والضوابـطالتفاصيلكافةتتضمنوفرعـياأساسيابندا213



(فيديكال)نماذج عقود مقاوالت التشييد والبناء 

االستشاري/ نموذج اتفاقية خدمات العميل 

هذاامبأستخداالستشاريينللمهندسينالدولياإلتحاديوصى

جالمفيللتعاقدالسابقةالدراساتإلنجازعامبشكلالنموذج

،التصميماتوعملالجدوى،ودراساتاالستثماريةالمشروعات

مثللعروضطلبيتمعندماوذلكالمشروعات،وإدارةوالتنفيذ،

شاءإنفيلالستخدامالدوليةالمعاييرعلىاستناداالخدماتهذه

وصالمنصالعامةالشروطأنمنالرغموعليالمحلية،االتفاقيات

العالقةيذلتنفالمطلوبمعظمتغطياالتفاقيةهذهنموذجفيعليها

بعضإدخالالنموذجهذامستخدميبإمكانأنهإالالتعاقدي،

الحاجــةعندفيهاالمرغوبالخاصـةالشروط



هندسيةاألسباب العامة لنشوء المنازعات في عقود مقاوالت المشاريع ال

شيوعاألسباباأكثرمنتُعتبرللتنفيذ،التمديدوطلباتالمالية،الفروقاتمطالبات

صاحبنبيالنظروجهاتفيالتباينأنحيثالهندسية،االنشائيةالمنازعاتلحدوث

المقاميفتركزسوفالزمنيةوالتمديداتالماليةالمطالباتهذهتجاهوالمقاولالعمل

وماالمشروع،نطاقخارجأمداخلهيهلالمطلوبةالتغييراتهذهأنعلياألول

تعاقديالالزمنيالجدولعليتأثيراتههــيماوأخيرالها،المصاحبالتكلفةحجمهو



لهندسيةاألسباب المباشرة لنشوء المنازعات في عقود مقاوالت المشاريع ا

يراتالتغيوطلباالهداف،وضوحعدمبسببالمشروعيعتريالذيالغموض

نحويارئيسسبباسيصبحالغموض،هذاإلدارةمستمرةبصورةوالتعديالت

السيطرةعنالمشروعخروجمعهيمكنالذياالمروهوالمنازعات،إثارة

شروع،المعليالعاملينفيالمطلوبةالشخصيةالمهاراتضعفمنكليشكل

الفقياالتواصلوتيرةانخفاضأووإنعدامالمسيئة،المختلفةوالتصرفات

النزاعاتلنشوءمباشرةأسباباالعمل،أطرافبينوالراسي

الغيراتالتوقعبروزأوالمشروع،لنطاقالصحيحالتعريفإلياللجوءعدمإن

منهيالتنفيذ،مراحلأثناءالضعيفاألداءأواالعمال،إلصحابمنطقية

التعاقديةوالمشاكلالمنازعاتلنشوءالرئيسيةاألسباب

الغمــوض

الذي يعتـري 

المشروع

التعقيدات 

والمشاكل 

العملياتية

األمـــــور

والقضــايا 

الشخصية



،والموردينالباطن،منوالمقاولينكالممولين،طرف،منأكثرتشملقدالنزاعات

االستشاريوالمهندس

التحتيةالبنيةوالتنميةبمشاريعتتعلقألنهاضخمةعليهاالمتنازعالمبالغ

، ن، والموردينبين المقاوليالنزاعات تحتوي علي العديد من العالقات التعاقدية المتشابكة 

وعقود الصيانة، وعقود العمليات المختلفة

متعددةصـاتتخصمــنالخبراءتدخلوتستلزمالوقائــع،ومتشابكةفنيامعقدةالنزاعات

افياجغرمتباعدةالعملمواقعتكونالغالبفي

هندسيةمواصفات المنازعات في عقود مقاوالت المشاريع االنشائية ال



سيةأنواع المنازعات في عقود مقاوالت المشاريع الهند

الخالفات في الرأي تضارب المصالح

أوةالوظيفيالمصالحتضاربات

يجةنتالعملاثناءوظيفيةالغير

هابعضمعالمصالحتلكلتصادم

ا،مأمرحولالتوافقنحوالفشل

للمصالحتضاربعنناتجا

االطرافبينالعالقاتوضعف

التملص من المسئوليةعمطالبات التحقق من الوض

عنالمسئولةالجهةتحديدطلب

متقديخاللمنالمشكلةأوالخطأ

بذلكإدعاءااألطرافأحد

ديدوتحمعرفةإليتحتاجقضية

،معينةإشكاليةأوماإجراءصحة

ائجالنتيتحملمنيتملصعندما



مخططاتفيتغييراتعملإليالعملصاحبلجوء

ليإاللجوءأومستمرة،بصورةالمشروعوتصميمات

دالموانوعيةأوعليهاالمتفقالمواصفاتتغيير

المطلوبةالموافقاتعليالحصولفيالتأخير

ماتهتعليإعطاءنحوالعملصاحبوتقاعسللمشروع،

للمشروعالمنفذةالجهةأوللمقاول

إكتمالدمعبسببإماللعمل،الموقعتسليمفيالتأخير

منعتميدانيةتعقيداتبسببأوواللوائح،الوثائق

العملموقعإليالوصول

العملالبدولتسييرالمطلوبةالماليةالمبالغتسديدعدم

ملالمنازعات الناشئة عن تقصير صاحب الع



ظممعفيمبررةوالغيرالمتزايدةالتكاليفنشوء

تغيرالمالسعرذوالتعاقدحالةفيوخصوصااألحيان

منيةعلاالتفاقتمماحسباالعمالإنجازفيالتأخير

المقاولمنالباديالضعيفواألداءمواعيد،

صاحبمنالمقدمالتصميمتنفيذنحوالمتولدةاألخطاء

نيتهسوءأواألخيرلسهونتيجةللمقاول،العمل

الاالعمتنفيذسوءمنالمتولدةاألخطاء

المنازعات الناشئة عن تقصير المقاول



العاجلةواإلجراءاتللدولةالقانونيةالتعديالت

روعالمشتنفيذمعتماسعليتأتيالتيوالمفاجئة

شروعالمموقعفيالسيئةالجويةأوالبيئيةالظروف

ةالسياسيوالصراعاتالمسلحةوالنزاعاتالحروب

المجتمعيةالمشاكلمنذلكوغيرواإلضرابات

المشروعفيالمستخدمةالموادأسعارتذبذب

المنازعات الناشئة من طرف ثالث



التنفيذوسبلالمخططاتومشاكلالمواصفاتتفسيرنحوالناشئةالخالفات

طنالبامنالمقاولينأمورحولالناشئةالخالفات

ياالجنبالسببأوالقاهرةالقوة

ئيةأسباب مطالبات مقاوالت المشاريع االنشا

تتركز معظم المطالبات حول التمديد الزمني إلنجاز االعمال

ية نتيجة لوجود بعض المعوقات، وأيضا حول المطالبات المال

االعمالذتنفينحوالمقاولينمنالتلكؤحولالناشئةالخالفات

اتهاومواصفالموقعارضطبيعةمنالناشئةالصعوبات

االعمالذتنفيبجدولقبلمنمدرجةتكنلمالتياإلضافيةاالعمالمنالناشئةالخالفات

المشروعفتوقبسببأواالعمالتنفيذاثناءالمتولدةاألسعارزيادةنحوالمقاولمطالبات

المالكقبلمنالمشروعتنفيذزمنتمديدنتيجةالموقعنفقاتأواإلدارةبمصاريفالمقاولمطالبات



التنفيذفيالتأخيرأووالتسارعتتناسبالتيالجدولةإعادةأومالية،تعويضاتطلب

يالمالالتعويضأوالخطأاصالحطلب

عيفالضاألداءأوالتأخيرمنالناجمةاالضرارعنالماليالتعويضطلب

قاولبالمالخاصالتأمينمبلغإحتجازطلب

مقاولالمطالبات المتبادلة بين صاحب العمل وال

جزةالمناإلضافيةاالعمالعنالماليالتعويضطلب

ماليةالالدفعاتمبالغتسديدطلب

عملالصاحبعهدةلديالتأمينمبلغتحريرطلب



استراحة

Break

استراحة

Break

استراحة

Break

استراحة

Break



3

المنازعاتالفيديك والقضاء والتحكيم والوسائل البديلة لتسوية *

فيديكأولوية اللجوء إلي الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في عقود ال *
ع النزاعاتالتحكيم والعالقات التعاقدية بين اطراف عقد الفيديك وموق *

العامةمن الشروط 20/ 1وفقا للمادة مطالبات المقاول إجراءات  *

لعقود الفيديك

(الكتاب األحمر)67البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة القديمة  *

ارياشتراطات إحالة مطالبة تسوية النزاع إلي المهندس االستش *

نزاعالموقف القانوني للمهندس االستشاري تجاه تسوية ال *

(  الكتاب األحمر)20البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة الحديثة  *

يهاعنه وإجراءات الطعن علتشكيل مجلس فض المنازعات والقرارات الصادرة  *

فيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد ال *

ظيةطلب اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحف *

حكم صدور حكم التحكيم وتصحيح الخطأ المادي في ال *



القضاء

التفاوض

التوفـيق

الوساطة

حــالصل

الوكـــلة

التحكــــيم
ADR

وية المنازعاتالفيديك والقضاء والتحكيم والوسائل البديلة لتس

Alternative
Dispute

Resolution



الوساطةالتفاوض

قود الفيديكأولوية اللجوء إلي الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ع

ت نظرا لحجم األموال المستثمرة في مشاريع هذه النوعية من العقود، فقد نص

علي اللجوء إلي ( الكتاب األحمر)من نموذج عقد الفيديك 20/ 5المادة رقم 

التسويات الودية بين اطراف النزاع قبل اللجوء إلي آلية التحكيم  

أبسط وأسهل الوسائل

للوصول إلي التسويات الودية

اللجوء إلي طرف ثالث

للوصول إلي التسويات الودية 



موقع

النزاعات طرف واحدبمثابة 

مجلس فض المنازعات

ينهماعالقة ناشئة بحكم العمل تربط ب

1978

يمةنسخة عقد الفيديك القد

1999

يثةنسخة عقد الفيديك الحد

ع النزاعاتالتحكيم والعالقات التعاقدية بين اطراف عقد الفيديك وموق

المقـــــــاولالمهندس االستشاريصاحب العمل

مالتحكـــي



شارياشتراطات إحالة مطالبة تسوية النزاع إلي المهندس االست

اآلخــرالطرفإلىاإلحــالةخطابمــنصورةارســالالمحيلالطرفعلــييتوجب

رهماغيدونفقطوالمقاولالعملصاحببينهوالقائمالنزاعيكونأنالبد

الشروطمن67رقمالمادةنصعلىبناءتمأنهاإلحالةخطابفىيُذكرأنيشترط

للفيديكالعامة

مكتوبةئةهيعلياالستشاريالمهندسإليالنزاعتسويةمطالبةإحالةتقديميتمأنالبد

أمورمنالعقدفيوردبماالنزاعيتعلقأنالبد



إلـيأدتالتيعةالواقفيهمبيناكتابيا،االستشاريبإخطارالمهندسالقيامالمقاولعلييتعين

الواقعةبتلكعلمهتاريخمنيوما28تتجاوزالمدةخاللالمطالبة

يفحقــهيسقطذكرها،السابقالمدةهذهخاللاإلخطارهذهإرسالالمقاولإخفاقحالةفي

المطالبـةهــذه

بياكتاالواقعهبهذهعالقةلهمنكلمخاطبةالمقاولعلييتعين

اضـرالمحعلياإلطالعأجلمناالستشاريللمهندسالفرصةاتاحةالمقاولعلييتعين

.منهانسخاللمهندسيقدموأنوتفحصهابالمطالباتالخاصة

علمهتاريـخمـنيوما42خـاللمفصلةبصورةالمطالبـةتقديمالمقاولعلييتعين

بالواقعـة

من الشروط العامة لعقود الفيديك20/ 1إجراءات مطالبات المقاول وفقا للمادة 

تسوية نزاع وحيدإحالة مطالبة 



يةمرحلالمطالبةتعتبر

شهريايليةتفصبصورةاالستشاريللمهندسالمرحليةالمطالباتإرساليتعين

المترتبةاالثارإنتهاءتاريخمنيوما28خاللالنهائيةمطالبتهارسالالمقاولعلييتعين

الواقعةتلكعلي

عليهاوالردالمطالبةهذهتقييمالمطالبةتسلمهتاريخمنيوما42خاللالمهندسعلييتعين

األحوالكليوفضروريةأخريتفاصيلأييطلبأنولهتفصيلياالرفضأوبالموافقةأما

الفترةهذهخاللبالردمرغمفهو

افيــةاإلضاألعمالقيمةتقديروكذلكالمدةتمديدنحوالسلطـةلديةاالستشاريالمهنـدس

من الشروط العامة لعقود الفيديك20/ 1إجراءات مطالبات المقاول وفقا للمادة 

تسوية نزاع مستمرإحالة مطالبة 



نشوء النزاع-1

النزاع الـى المهندس احالة -2

االستشاري كتابــــة وإرســــال 

صــورة الــى الطــرف االخـــر 

للبندوفقا (  صاحب المشروع)

العملاالستمرار فى مع 1/ 67

علي المهندس اصدار -3

يوما من 84قراره خالل 

االحالة  تاريخ 

خطارات التسلــيم ا-4

العمل صاحب من لكل 

والمقاول

يوجد اعتراض هل -5

المهندس علـى قرار 

ـن ميوما 70خـالل 

التسليمتاريخ 

اخطار الطرف االخر بنية-8

اللجوء الى التحكيم واخطار 

المهندس

رتنفيذ القرا-6

وتسوية النزاع

يوما دون مطالبات70مرت الـ هل -7

(الكتاب األحمر)67البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة القديمة 



إجراء محاوالت التسوية -9

يوم مــن 56الودية خـــالل 

تاريخ االخطار 

هل نجحت التسوية الودية ؟-10

اللجوء للتحكيم-11

تسوية النزاع-12

1992ي عام اللجوء إلي التسوية الودية هي خطوة اختيارية يمكن التخلي عنها وفق  التعديل  الذي تم ف

جميع االحواليوما في  56الـ مهلة انقضاء  قبل شريطة عدم البدء بالتحكيم  

(الكتاب األحمر)67البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة القديمة 



منه بذل تُ االستشاري هو محاوالت المهندسبه مايقوم البد من التأكيد علي أن 

المقاول التي تثور بين صاحب العمل وودية، من أجل تسوية النزاعات بصورة 

ــدة اسبابوال يمكن إعتبار الدور الذي يقوم به بمثابة دورا تحكيميا لعفقــــط 

النزاعالموقف القانوني للمهندس االستشاري تجاه تسوية

راراتالقأحدبسببنشأتخصومةفىيفصلأناالستشاريللمهندسيمكن

للمحكمبالنسبةمااليتحققوهوأصدرهاالتى

حكمأنحينفىالمهندس،قرارتنفيذرفضكليهماأوالمتعاقدينمنألىيجوز

النفاذوواجبباتالقضائيةكاألحكاميكونالتحكيم

لمحكمابدورللقياماالستشاريالمهندسيُلزمماهناكليس

عليهكمالمحبينماالقراراتاصدارعلياالستشاريالمهندسيُلزمماهناكليس

االجراءاتلوقفيدعوسببهنايكنلمإذا(حكمة)قرارةيصدرأن

ينه،ويُ يختارةالذيالعملوصاحباالستشاريالمهندسبينالتبعيةعالقة تفقدهع  

المحكمفيتوافرهاالواجبالحياديةمعيار



فيديكاللعقودالعامةالشروطبموجبالمنازعاتفضمجلسيختص

العملربوالمقاولبينتنشأقدالتيالخالفات،فيالبتالنموذجية

وضعماألعمالتنفيذأوالعقدبنودتفسيربخصوصسواءفقط

ناطيُ أنيُمكنللفيديك،األحمرالكتابمن2/20للمادةووفقا،العقد

منهمإليتُحالالتياألمورفيالمشورةإبداءمهمةالمجلسبأعضاء

لكذعليالعــقدهــذااطــرافاتفــاقشريطــةالعــقد،أطــرافقبل

(الفيديك)مجلس فض المنازعات لعقود المقاوالت 

Dispute Adjudication Board 
DBA

ذلكعلياتفاقهمبعدالمجلسعملفترةتمديد(والمقاولالعملصاحب)النزاعلطرفييُتاح

أشعارببموجالمجلس،قراراتعليالطعنلهمايُتاحكمالذلك،سبيلمنهناككانإذاكتابيا،

لقراراعليواعتراضهاهـرضدمـعاسبابيضمنهاآلخرالطرفإلىالمعترضالطرفيرسله



اءأعضثالثةأوواحدعضومنأيوتريا،عددامنالمجلسيتكون

آليهةبصورأعضاءثالثةالعدديصبحاالنشاءعقدفياألعضاءعددتحديديتملـمإذا

فقةمواعليالحصولأجلمنواحدعضواتسميةالنزاعطرفيمنطرفكلعلييتعين

عليهاألخرالطرف

تعيينهيتملذياالثالثالعضوعليلالتفاقالمعينينالعضوينمعبالتشاورالطرفانيقوم

للمجلسرئيسا

اآلخرالطرفبموافقةإالأمرأيفيالمجلساستشارةطرفألييحقال

األتعابهذهادسدويتعيناألعضاءتعيينشروطعلياالتفاقعندالمجلسأتعابتحديديتم

المتنازعينالطرفينبينمناصفة

(الكتاب األحمر)20البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة الحديثة 

اتتشكيل مجلس فض المنازع



أعضاءنمأكثرأولعضوبدالءأوبديلتعيينعليوقتأيفياالتفاقللطرفينيمكن

التعيينفيالسابقاألسلوبنفسوباتباعالمجلس

قبلمنليسومجتمعينالفريقينباتفاقالمجلساعضاءمنعضوأيتعيينعقدإنهاءيمكن

منفردينالمقاولأوالعملصاحب

ذلكفخالعلياالتفاقيتملمماالمخالصة،إقرارصدورعندالمجلستعيينمدةتنتهي

أوالشخصعيينالتجهةتتولىالبديلأواألصيلالمجلستعيينعلياالتفاقفياإلخفاقعند

التشاوراءإجروبعدكليهما،أوالطرفينطلبعليبناءبالعقدالخاصةالشروطفيالمسمي

اتاوبنهائياالتعيينهذاويكونهذاالمجلسعضوبتعيينالطرفينكالمعالالزم

نهمابيمناصفةبالتعيينقامالذيأوالشخصللجهةمكافأةبتسديدالطرفانيقوم

(الكتاب األحمر)20البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة الحديثة 

اتتشكيل مجلس فض المنازع



طاراإلخهذامننسخةإرسالمعبشأنهقرارواتخـاذلدراستهالمجلسإليخطياالخالفيحال

االستشاريالمهندسإليونسخـةاألخرللطرف

المجلسرئيسفيهتسلمهالذيالتاريخنفسهوللمجلساإلخطارتسليمتاريخ

إليالنزاعإحالةإخطارتسلمهتاريخمنيوما84خاللقرارهاتخاذالمجلسعلييتعين

مسبباالقرارهذايكونأنويجبالمجلس،

الطرفينلقبمنمراجعتهتمتإذاإالتنفيذه،عليهماويتعينللطرفينملزمايصبحالقرارهذا

التحكيمإليأحيلإذاأووديالتسويته

إخطارالقرارتسلمهتاريخمنيومـا28خاللفعليهالقرارعليالطرفينمنأييوافقلمإذا

عليـهموافقتهبعدماآلخرالطرف

األعمالتنفيذنحوالتوقففيالحقيعطيهالالقرارعليالمقاولاعتـراض

(الكتاب األحمر)20البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة الحديثة 

قرارات مجلس فض المنازعات



طرفألييجوزبالنزاع،اإلخطاررئيسةاستالمتاريخمنيوما84خاللقراراالمجلسيصدرلمإذا

ذكرمعالقرارعليموافقتهعدماآلخرالطرفيعلمأنيوما84الـلفترةالتاليةيوما28الـخالل

االسباب

الرضادمبعالسابقةبالفقرةالوارداإلخطارأرسلإذاإالالتحكيمإجراءاتفيالبدءطرفألييجوزال

فقطيهااليحالالموضوعأنحيث،التحكيمهيئةمنهتستفادالالمنازعاتفضمجلسأمامطرحهتمما

األعمالإتمامبعدأوقبلالتحكيمعمليةفيالبدءيجوزكماالمجلس،من

منيوما28خاللطرفأيموافقةبعدمإخطارأيلهيردلمإذاوملزمانهائيايصبحالمجلسقرار

للقـرارمنهمـاأيتسلمتاريخ

إجراءاتفيالبدءقبلودياالخالفتسويةمحاولةعليهمافيتعينالقرارعليالطرفينيوافقلمإذا

التحكيم
حتىالقرارعليالموافقةبعدماإلخطارإرسالتاريخمن56الـاليومبعدالتحكيمإجراءاتفيالبدءيتم

وديابينهماالخالفتسويةمحاولةتتململو

(الكتاب األحمر)20البند –آليات تسوية النزاع وفقا للنسخة الحديثة 



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

موذجيةالناالنشائيةالمشاريعمقاوالتلعقودالعامةالشروطاعتبرتلقد

فينصدوجوعدمحالفياألصل،بحسبدوليايُعدالتحكيمأن،(الفيديك)

:التاليالنحوعليالتحكيموإجراءاتمتطلباتحددتكماذلك،يخالفالعقد

تمتأنمرعاةمعمؤسسي،نظاماشرافتحتالتحكيمعمليةتتمأنيجب

العامة،الشروطمن4/1المادةفيتحديدهاالسابقباللغةالتحكيمإجراءات

التحكيمعدقوابتطبيقااللتزامالُمشكلةالتحكيمهيئةوعليالعقد،كلغة

ذلكفخالعلــيالطرفــينيتفقمالــمالدولية،التجارةغرفةعنالصادرة

التجارةفةغرلقواعدوفقا  و،محكمينثالثةمنالتحكيممحكمةتشكيليتم

التابعةحكيمالتهيئةوتقوم،لهواحدا  محكما  بتعيينطرفكليقومالدولية،

التحكيم،هيئةلكرئيساالمرجحالثالثالمحكمبتعيينالدوليةالتجارةلغرفة

الدوليةالتجارةرفةـغلجانأحــدنــمترشيحىــعلبناءذلكيتمأنعلــيو



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

األطرافجنسياتعنمختلفةجنسيةمنالتحكيمهيئةرئيسيكونأنيجب

سرئيإختياريتمأن(األطرافأحدأعتراضعدمحالةفي)يجوزأنهاال

األطرافأحدإليهينتمىبلدمنالهيئة

اإلخطارتسلمهتاريخمنيوما  30خاللاالطرافمنطرفألىيحق

عدمأواللاإلستقإنتفاءإلدعاءإستنادا  ردهيطلبأناآلخرالمحكمبتعيين

علىالردطلبيشتملأنالزامياوسيكونآخر،سببألىأوالحيادية

ئةهيوعليالرد،طالبفىعليهااالستنادتمالتىالظروفأوالوقائع

ضوعا  وموشكال  قبولهحيثمنسواءالشأنهذافىقرارهااصدارالتحكيم

الدفعةدسداوبعدتشكيلها،بعدالتحكيمهيئةإليالنزاعملفإرساليتم

انمكالهيئةوتحدداإلجراءات،فىللبدءتوطئةالمصاريف،منالمقدمة

ساتالجلتعقدأنللمحكمةويجوزعليه،الطرفانيتفقلمإذاالتحكيم

نالطرفيإستشارةبعدمناسبا ،تراهآخرقدمكانأىفىواإلجتماعات



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

لغرفةتابعةالالتحكيملهيئةالداخلىللنظامالتحكيمإجراءاتتخضعأنيجب

ءاتاإلجرافإنما،أمرالتنظيمالنظامهذايتطرقلموإذاالدولية،التجارة

انتفاءةحالوفيالعقد،طرفيإلتفاقتخضعسوفالحالةهذهفيالمتبعة

المطلوبةالقواعدهذهتحديدالتحكيمهيئةتولتإتفاق،ثمةوجود

:التاليةاناتالبيتتضمنوثيقةإنشاءالتحكيمهيئةعلييتوجب

يهاعلالمتنازعالمسائل-بالتحكيممكان-أ

كاملةاألطرافوصفاتوألقابأسماء-د
عليهامراسلتهميتمالتىالنزاعطرفيعناوين-هـ
يمالتحكهيئةأعضاءوعناوينوصفاتوالقابأسماء-و

النزاعطرفيطلبات-ج



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

تحكيم،الوهيئةالنزاعطرفيمنكلمنالوثيقةعليالتوقيعيتم

تسلمُ تاريخمنشهرينخاللالدوليةالتحكيملهيئةإرسالهاويتم

أحدمنبطلبالمدةهذهتمديديتممالمالملف،التحكيممحكمة

أحدرفضإذاماحالةوفي،نفسهاالمحكمةمنأواألطراف

يئةالهعلىالوثيقةفتعرض،الوثيقةعلىالتوقيعاألطراف

الوالتحكيم،إجراءاتفىالسيريتمإعتمادهاوبمجردإلعتمادها

هيئةقبلمنإعتمادهاأوالوثيقةتوقيعبعدطرفألييجوز

لتحكيمامحكمةذلكأجازتإذاإالجديدة،طلباتبأيةالتقدمالتحكيم،



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

لبطعلىوبناءاتأمر،أنفىالحقالتحكيملمحكمة

حفظيةتأومؤقتهتدابيرأيةبإتخاذالقياماألطراف،أحد

قبلطرفأيالتحكيمإتفاقيمنعوالمناسبة،تراها

ءاللجومنالتحكيممحكمةإلىالمنازعةملفإرسال

أوتةمؤقتدابيرإتخاذبطلبقضائيةسلطةأيةالي

يُعدالوذلك،تبررالتياألسبابوجدتمتىتحفظية

عـــنهعــدوال  أوالتحكـيمإلتفــاقإنتهاكا  الطلبهــذا

ةالتدابير المؤقته والتحفظي



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

محكمةية،الدولالتجارةلغرفةالتابعةالدوليةالتحكيمهيئةألزمت

تاريخمنشهور6خاللالنزاعفىحكمهاتصدربأنالتحكيم

منأومالتحكيوثيقةعلىواألطرافالتحكيملمحكمةتوقيعآخر

للوثيقة،ةالدوليالتحكيمهيئةبإعتمادالتحكيممحكمةإعالمتاريخ

الوثيقة،علىاألطرافأحدتوقيععدمحالةفىوذلك

كذليستدعــيمــاهناككـانإذاالمــدةهــذهتمديدويجــوزطلـب

اعحكم التحكيم النهائي لتسوية النز

بحكمسويةالتهذهإثباتفيمكنالنزاع،التحكيمنظرمحكمةاثناءوديةتسويةإلىالنزاعطرفيتوصلإذا

أراءيةبأغلبالحكميصدرأنويجبالتحكيم،محكمةموافقةوبعدالطرفين،طلبعلىبناءالتحكيم

تنفيذهنحوزاعالنلطرفــيوملزماوباتانهائياحكمايكـونأنأيضاويجبُمسببا،يكونأنوالبدالمحكمين،



الفيديكاللجوء إلي التحكيم لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد

رديقدمادىخطأأىتصحيحنحوالحقالتحكيملمحكمة

أنةشريط،االطرافأحدطلبعليبناءالتحكيمحكمفى

للموافقةالدوليةالتحكيمهيئةعلىالتصحيحهذاعرضيتم

هذهوفىالحكم،صدورتاريخمنيوما  30خاللعليه

جاوزتتالاآلخرللطرفمهلةالتحكيممحكمةتعطىالحالة

حظاتهمالإلبداءالتصحيحطلبتسلمهاتاريخمنيوما  30

الطلبذلكعلىأيضا

اعحكم التحكيم النهائي لتسوية النز

ملحق لحكم التحكيميصدر قرار التصحيح أو التفسير فى 

جزءا  اليتجزأ منه ويُصبح 



.....!!!الشكر موصول للجميع 

ابراهيم حسين حسنى ابراهيم. د
ibrahim@b2beg.com
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