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Management of Claims – Emhemmed Ghula 

 عقود الفيديك

 

 إدارة المطالبات

 

 امحمد عبدالرحمن غولة

 عضو فريق ترجمة عقود الفيديك للغة العربية
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Management of Claims - FIDIC Contracts 

 العقود واالتفاقيات النموذجية

  

 عقود األعمال الهندسية واإلنشاءات المدنية

 األشغال البسيطة•

 إالنشاءات •

 التصميم والبناء / المعامل •

 تسليم المفتاح  •

 التصميم والبناء وتشغيل المنشآت•
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Claims– FIDIC Contract Documents 

  العقد أحكام
 

 .العقد أطراف والتزامات وحقوق العامة القواعد تغطي
 

 وهذه .العقد في بيانها تم القرارات جميع عليها تبنى التي األسس

 :يلي بما تتعلق القرارات

 المقاول وعندها .إضافي بعمل للقيام ضرورة هناك تكون ما غالبا•

 . العمل صاحب من يطلبها ثم األموال ينفق

 .يدفع أن يجب العمل رب كان اذا تحديد الضروري من•

 .المهندس أو العمل رب ممثل قبل من يقدم ما عادة األول القرار•

 النزاع فض مجلس أو المهندس لدى فيه الطعن يمكن مرحلي قرار•

DAB، م أمام ثم ومن    المحاكم أو الُمحكِّ
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Claims– FIDIC Contract 

 أي عقد فيديك يستخدم؟

 

 :عند اختيار العقد، استخدم قائمة المراجعة التالية

 .نوع المشروع المطلوب تنفيذه - 

 .نوع التصميم وما إذا كان له طبيعة خاصة - 

 .كيف ومتى يتم الدفع - 

 .درجة ثبوت التكلفة النهائية للمشروع - 

 .طريقة تقديم المناقصات - 

 .التحكم أثناء عملية البناء - 

 .إمكانية أو احتمال حدوث تغيير في األشغال بعد الدخول في العقد - 
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Claims– FIDIC Contract 
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Claims in Fidic - Contractor’s claims 

 

 

 :مطالبات المقاول

 

   

 للظروف وفقا للتعديل المشروع في لألطراف تسمح التي المطالبات

 بطريقة تدار أن يجب عام، بشكل منها مفر ال والتي المتغيرة،

 .ومتسقة منظمة
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 :المطالبة التعاقدية 

 :ين رئيسيينجزئتتألف المطالبة بموجب العقد من 

 .المبدأ -

 .الكم -
 

 :المبدأ يقسم إلى

 األساس التعاقدي الذي تقوم عليه المطالبة إذا حدثت،  -

 .الحقائق ذات الصلة التي تسببت في المشكلة -
 

 :الكم ينقسم إلى

 أو المال، /تقييم آثار المشكلة من حيث الوقت و -

 .“صلة السبب والتأثير”-شرح الصلة بين الحقائق واآلثار  -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims 

 (تابع) : التعاقدية المطالبة

 أدلة تقديم المطالبة صاحب الطرف واجب من فإن الحاالت، جميع في

 عبء" بأنه الواجب هذا إلى والقضاة المحامين يشير .دعواه إلثبات كافية

 السجالت" و “الداعمة التفاصيل” تسميه الفيديك عقود حين في ."اإلثبات

   ."للوقائع المعاصرة

 
التعاقدي األساس "المبدأ"   

 الحقائق

السبب والتأثير الصلة بين  ”الكم“ 

 التأثيرات

السجالت المعاصرة للوقائع، والبرامج ، والتقارير ) التفاصيل الداعمة

 (الشهرية، ومحاضر االجتماعات، الفواتير، الخ
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 التعاقدية األسس
 

 المطالبة محتويات .1

 .البناء مشاريع في المخاطرالشائعة جميع مع تتعامل الفيديك عقود
 

 تكن لم وإذا .التأمين خالل من المخاطر هذه تغطية يتم ممكنا، ذلك كان كلما

 سبيل على) ما لطرف المسؤولية تحميل يتم للتأمين، مالئمة المخاطر

 رسومات تأخر تبعات عن المسؤولية العمل صاحب يتحمل المثال،

 .(التصميم
 

 سداد أو/و اإلتمام وقت تمديد للمقاول يحق الخطر، حدوث عند ، عادة

 .األرباح مع الحاالت بعض وفي إضافية، تكاليف
 

 .خطر حدث إذا إال يدفع ال العمل صاحب أن هو ذلك من الهدف
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) ( المطالبة محتويات) التعاقدية األسس
 

 :(البناء عقد)

 .الوقت لتمديد المقاول تخول ظرفا 20•

 بعضها) اإلضافية التكاليف السترداد أيضا تخوله الظروف بعض•

 .(ربح مع

 عندما .مخطئ العمل صاحب يكون عندما ينشأ الربح في الحق•

 صاحب سيطرة نطاق عن خارج اإلضافية التكاليف سبب يكون

 .الربح للمقاول يحق ال العمل،

 الوقت ليس ولكن التكاليف السترداد المقاول تخول البنود بعض•

 ينبغي اإلضافية والدفعة اإلضافي الوقت ألن وذلك اإلضافي،

 .حدة على كل تعالج أن عموما
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 : عليه ، لمطالبته المقاول تقديم في

 الصلة؛ ذات الفرعية البنود من أكثر أو واحد إلى اإلشارة -

 يتم أن من التأكد واحدة، مشكلة من أكثر تغطي المطالبة كانت حال في-

 يكون قد مشكلة بكل المتعلق االستحقاق) حدة على مشكلة كل مع التعامل

 .(مختلفا
 

 :للمطالبات المؤدية المواد

 المتأخرة التعليمات أو الرسومات 9/1 -

 الموقع الى الدخول حق 1/2 -

 المتوقعة غير المادية الظروف 12/4 -

 االتمام مدة تمديد 5/8 -

 السلطات بسبب التأخير 6/8 -
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 (1.9) المتأخرة التعليمات أو الرسومات

 

 تتعرض أن المحتمل من كان كلما المهندس خطارإ المقاول على يتعين”

 تعليمات أو رسومات أية إصدار عدم حالة في عاقةاإل أو للتأخر األعمال

 “...معين وقت خالل ضرورية

 

 الضرورية التعليمات أو الرسومات تفاصيل خطاراإل يتضمن أن يجب”

 أو التأخير ومقدار طبيعة تفاصيل وبيان صدارها،إل الداعية واألسباب

 “.تأخرها حال في اتكبده المتوقع اإلعاقة
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المتأخرة التعليمات أو الرسومات

 .عنها التغاضي السهل من يكون قد التي بالمطالبات يتعلق هام موضوع

 

 المعقولة المواعيد وتحديد ، المقاول من إخطار) مرحلتين على العملية تتم

 الستعادة مفيدة أداة وهي (متأخرة بالفعل هي التي المعلومات لتوفير

 .التقدم

 

 

 :أنه حيث المقاول على كبيرا عبئا يضع

 وقت في توفيرها أو توفيرالرسومات، عدم أن دائما واضحا ليس -

 اضطراب؛ أو /و تأخير في يتسبب سوف متأخر،

 . معدال رسما يعد المهندس أن يدرك ال قد -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 مالحظات : المتأخرة التعليمات أو الرسومات

 المناسبة الزمنية الفترة .1

 المطلوبة المعلومات لتلقي مناسبة زمنية فترة تحديد المقاول على

 أو التأخير من مزيد أي تجنب على سيساعد الذي التاريخ انه ويفترض)

 .(األعمال تعطيل

 .بالمطالبة آخر إشعار تقديم المقاول على التاريخ، هذا يتحقق لم إذا

 

 :الرسومات توفير تأخر بسبب المطالبة

 العقد؛ بموجب والمال الوقت عن بالتعويض مطالبات المقاول يقدم -

 عاقةاإل مثل بالعقد، ضمنية بنود خرق عن بالتعويض مطالبة ليست هي-

 .التعاون وعدم
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات : المتأخرة التعليمات أو الرسومات

 المبكر اإلنذار .2

 في الذكر مجرد ."المبكر اإلنذار" إعطاء محاولة المقاول على ينبغي

  هو ليس الرسومات إصدار في متأخر المهندس نأ الشهري تقريره

 بااللتزام المقاول أخفق وإذا .المادة هذه تتطلبه الذي "المبكر اإلنذار"

 المترتبة للنتائج مخصص قرارإب للمهندس سمحت 20.1 المادة ، بذلك

 .للمطالبة تقييمه عند الفشل هذا على
 

 التعليمات .3

 من أهمية وأكثر أوسع مفهوم وهو التعليمات، مفهوم شملت المادة

 تأخرت إذا الوقت أو / المال في الحق له المقاول نأ حيث . الرسومات

 .التعليمات

 .شيئا يستحق فال المقاول لخطأ نتيجة التعليمات تأخرت إذا

 



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (2.1) الموقع إلى الدخول حق

 القضايا حول تدور الموقع وحيازة إلى الوصول على الرئيسية الخالفات

 :التالية

 

 والحيازة الدخول في الحق .1

 الموقع إلى الوصول وسائل .2

   جزئيا الموقع حيازة أو /تقاسم .3

 الدائمة األشغال مع مباشرة ترتبط ال التي األراضي إلى الوصول .4

 الموقع من جزء أو ،(والمحاجر التخزين مناطق المثال سبيل على)

 .(الطاقة منشآت المثال سبيل على) الدائمة لألشغال الرئيسي
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 الموقع وحيازة على الحصول في الحق .1

 وحيازة الموقع الى الدخول حق المقاول يعطي أن العمل صاحب على”

 ."العطاء ملحق في المحددة (المواعيد) الموعد خالل أجزائه جميع

 .الموقع في فعليا يكون وأن الدخول إذن يعني "الدخول حق"

 لتمديد المقاول استحقاق إلى يؤدي قد متاح الموقع جعل في الفشل

 .ذلك على المترتبة والتكاليف الوقت
 

 في مبين هو كما أو ،(ذلك ذكر إذا) المناقصة ملحق في : المعالجة

 :(الملحق في واردا يكن لم إن) المقاول برنامج

 قيود أو تسلسل أي بتفصيل يقوم المهندس أو العمل صاحب•

 .المناقصة ملحق في الجزئي التسليم لعمليات

 أجزاء من جزء كل فيه سيكون الذي الزمن من التحقق للمقاول•

 .البدء تاريخ من األيام عدد حيث من متاحا، الموقع
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 : مالحظات - الموقع وحيازة على الحصول في الحق

 

 : الموقع كامل حيازة

 كامل إلى الوصول حق منح العمل ألصحاب الضروري من ليس•

 .البداية منذ الموقع

 العمل صاحب فعلى ، الموقع تسليم ألوقات تحديد هناك يكن لم إذا•

 لبرنامج وفقا األعمال تتعطل ال حتى الكافي الوقت في الموقع اتاحة

 . العقد  بموجب المقدم المقاول

 حيازة أن البرنامج يحدد لم ما أجزاء على متاحا الموقع جعل يمكن•

 .التاريخ نفس في تكون كامال الموقع
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 : الموقع تجهيز•

 

 

 

 

 بداية في تنشأ للموقع المتأخرة الحيازة عن التعويض مطالبات•

 .التجهيز أعمال في المقاول بدأ المفترض من حيث المشروع

 على النظر بغض التجهيز أعمال في المقاول يتأخر ما عادة•

 مراقبة المهندس على ينبغي لذا .الموقع الى الدخول في التأخير

 ، إضافي دفع هناك يكون لن الحاالت هذه مثل وفي .بعناية ذلك

 .محتمال يبقى لالستكمال الوقت تمديد في الحق ولكن

Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 

 : االسعار بتعديل المطالبة

 إصدار من يتمكن لم المهندس أن بحيث الموقع الى الدخول تأخر إذا•

 الوقت لتمديد المقاول يحتاج لن ،(العمل بدء) 1.8 المادة للبدء، إخطار

 .البدء تاريخ تحديد بعد الإ يبدأ ال اإلتمام زمن أن حيث

 

  فوفقا القبول، خطاب بعد يوما 42 عن التأخير زاد إذا ذلك، ومع•

 أيضا، .واألسعار المعدالت بتعديل يطالب أن للمقاول يمكن ، 1.8 للمادة

 المطالبة للمقاول يمكن الموقع، من أجزاء حيازة الحق وقت في تأخر اذا

 .الوقت بتمديد
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 الموقع إلى الوصول وسائل .2

 حق المقاول يعطي أن العقد بموجب العمل صاحب من مطلوبا   كان إذا”

 صاحب فعلى وصول، وسائل أو آالت أو منشأ أو أساس أي حيازة

 “المواصفات في المحددة وبالطريقة الموعد في بذلك القيام العمل

 

 .الموقع إلى الدخول "حق" المقاول بإعطاء فقط مطالب العمل صاحب

 : الوصول وسائل أن من التأكد المقاول وعلى

 تكون أن كذلك، األمر كان وإذا ،“الدخول حق” مع بالفعل متاحة•

 أو المقاول، الحتياجات مالئمة

 الوسائل ايجاد أو توفير أو انشاء للمقاول يمكن كذلك، يكن لم إن•

 .للموقع للوصول المناسبة
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 الموقع حيازة تقاسم .3

 كان إذا .“وحده المقاول على مقصورا   يكون ال قد والحيازة الدخول حق”

 : المقاول

 أو الموقع، من مناطق على آخرين مع مشتركة سيطرة لديه-

 المقيدة؛ وغير الحرة الحيازة على قادر غير-

 يجب ،6.4) المقاولين من غيره حول أو مع العمل منه مطلوب-

 لحساب يعملون الذين اآلخرين المقاولين مع التعاون المقاول على

 .(منه بالقرب او الموقع داخل العمل صاحب
 

 أطراف قبل من المتوقع العمل تفصيل وجوب على صراحة ينص ال العقد
 بالزمن بينة على يكون أن المقاول على لذا . المقاول مع بالتوازي أخرين
 .(العقد بيانات) متاحا الموقع أجزاء من أي فيه سيكون الذي
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 (تابع) الموقع حيازة تقاسم .3
 

 ينص لم بالموقع الثالث الطرف عمليات وصف بشأن المعلومات كانت إذا

 :بالعقد عليها

 الموقع، دخول من الثالث الطرف يمنع أن للمقاول يمكن ال•

 الوقت وتمديد إضافي بدفع للمطالبة إخطار المقاول يقدم أن يمكن•

 الطرف أعمال مع أعماله تداخل حالة في 8.5 المادة تحت لإلتمام

 .الثالث

 .بالتغيير تعليمات إصدار المهندس على يجب الحاالت، معظم في•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 مالحظات : الموقع حيازة تقاسم

 بالتعاون ملزم المقاول•

 المعلومات وصف يتم لم إذا المطالبة إخطار تقديم الحكمة من ليس

 المقاول أن حيث العقد بموجب بالموقع الثالث الطرف بعمليات المتعلقة

   :(التعاون) 4.6 المادة :التعاون واجب عليه

 التي التعليمات حسب أو العقد في محدد هو كما المقاول، على”

 :يلي لمن العمل لتنفيذ المناسبة الفرص يتيح أن المهندس، يصدرها

   العمل، صاحب فرادأ (أ)

   العمل، صاحب يستخدمهم آخرين مقاولين أي (ب)

 قد ممن قانونيا،وذلك مشكلة عامة سلطات ألي التابعين األشخاص (ج)

 االعمال غير من بقربه، أو الموقع في عمل أي لتنفيذ استخدامهم يتم

 المدى الى تغييرا   تعتبر سوف كهذه تعليمات أي إن .العقد في المشمولة

 “.متوقعة غير كلفة لتحمل المقاول فيه يتعرض الذي
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) الموقع إلى الدخول حق

 :الدائمة األشغال مع مباشرة ترتبط ال التي األراضي إلى الوصول .4

 األخرى األماكن

 األشغال تنفيذ سيتم حيث األماكن يعني ” .واسع هو الموقع تعريف

 تحديدها يتم أخرى أماكن وأي فيها، والمواد التجهيزات وتزويد الدائمة

  أين يعون األطراف كل أن المهم من .“الموقع من كجزء العقد في

 .تكون أن يمكن “األخرى األماكن”

 فإن خاصا، وضعا الموقع تعريف فيها يغطي التي الحاالت عدا فيما

 .األخرى األماكن إلى الوصول من التمكن عن المسئول هو المقاول

 ومحطة لألعمال، الالزمة واألراضي المحاجر، :المثال سبيل على

 .الكهرباء
 

 اإلمكان، قدر األمور هذه العمل صاحب أو المهندس يستبق بأن ينصح

 .المناقصات مقدمي عنها ويبلغ
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (12.4) المتوقعة غير المادية الظروف

 والعوائق الطبيعية المادية الظروف :المادية بالظروف يقصد ...”

 يواجهها قد التي والملوثات الطبيعية العوائق من وغيرها االصطناعية

 سطح تحت ظروف فيها بما االشغال، تنفيذ أثناء الموقع في المقاول

 الظروف منها يستثنى ولكن الهيدرولوجية، والظروف األرض

 .“المناخية

 

 

 

 

 غير كانت أنها يعتبر والتي معاكسـة مادية ظروفا   المقاول واجه اذا”

 ممكن وقت أقرب في بها المهندس يخطر أن المقاول فعلى متوقعة،

 “عمليا  
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 (تابع) المتوقعة غير المادية الظروف

 مثيرة مسألة هي المتوقعة غير  المادية الظروف عن المسئول هو من

 .دائما للخالف

 

 
 

 واسترداد الوقت، تمديد المقاول حق من يكون قد :12.4 للمادة وفقا

 .متوقعة غير مادية ظروفا واجه إذا للتأخير نتيجة التكلفة
 

 متمرس مقاول بوسع يكون ال ما” عنيت “منظورة غير أو متوقعة غير”

 .“العطاء تقديم تاريخ في معقولة بصورة يتوقعه أن
 

 أن متمرس مقاولل يمكن” بالضرورة ليس “تخيله يمكن” الذي الحدث

 .“معقولة بصورة يتوقعه

Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المتوقعة غير المادية الظروف
 

 .(4.10) الموقع بيانات

 حوزته، في التي “الصلة ذات البيانات جميع” توفير عليه العمل صاحب

 حوزة في تصبح والتي الصلة ذات البيانات كل يوفر أن يجب كما

 .األساسي التاريخ بعد العمل صاحب

 :الشأن هذا في المقاول مسؤولية

 الموقع؛ بيانات تفسير - 

 .اإلمكان بقدر أخرى، معلومات على الحصول - 

 :خالل من ستقيم االلتزامات وهذه     

 الموقع؛ بيانات دقة - 

 ؛ المتاح الوقت - 

 .العطاء مرحلة خالل الموقع إلى الوصول سهولة - 
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) الموقع بيانات

 

 تحديد في كبير تأثير له يكون الصلة ذات البيانات جميع توفير في الفشل

 .متوقعة (المادية) الطبيعية الظروف كانت إذا ما

 

 كانت إذا اإلنهاء في المقاول حق على البلدان بعض في القانون ينص

 .عمدا حجبت أو أهملت قد الموقع بيانات

 

 :يلي ما الصلة ذات البيانات عداد في يعتبر ال

 صحيحة، غير أنها المعروف من التي المعلومات -

 .واقعية الغير التفاسير من وغيرها الخبراء، رأي -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المتوقعة غير المادية الظروف
 

 العمل مواصلة

 :المقاول من إخطار مطلوب  

  ،معاينتها من المهندس يتمكن حتى المادية، لظروفا وصفل•

 ."متوقعة غير" العتبارها به حدت التي األسباب يحددل•

 

 أن المقاول على يتعين” ذلك خالف المهندس من تعليمات تصدر لم ما
 هذه تجاه والمعقولة المالئمة التدابير مستخدما   االشغال، تنفيذ في يستمر

 .“المادية الظروف



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) العمل في االستمرار

 :المقاول على يتعين ، وبالتالي

 الظروف هذه مثل في المعقولة التدابير واتخاذ األشغال؛ تنفيذ متابعة -

 المشكلة؛ لحل

 تغيير إلى يحتاج قد المقاول) المهندس من تصدر قد تعليمات بأي التقيد -

 (عمله طريقة أو برنامجه

  الصعوبات لحل المهندس مع يتعاون أن-
 

 غير المادي الظرف أن حيث ،“تغييرا  ” تشكل قد المهندس تعليمات

 .العمل أساليب أو التصميم في تغيير األحيان من كثير في يتطلب المتوقع

 ال كان المقاول تواجه التي الطبيعية الظروف أن على المهندس وافق وإذا

 أن للمقاول يحق فإنه تغييرا، تشكل تعليمات أية وأن بها، التنبؤ يمكن

 .منطقيا ذلك كان إذا والمال، الوقت في بزيادة يطالب
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المتوقعة غير المادية الظروف

 : مالحظات

  واسع   تعريف  1.

  .األثرية والقطع الحفريات يشمل•

  الموقع في2.

  .الموقع في الطبيعية الظروف تحدث أن يجب•

 ظروف” تعد ال الموقع، تعريف يشمله ال مكان في الظروف حدثت إذا•

  .“طبيعية

 االخطار3.

   .“عمليا   ممكن وقت أسرع في” يخطر أن المقاول على يجب•

   .المشكلة اكتشاف ظروف على تعتمد سوف ألنها تعريفها يمكن ال “عمليا”•

 عدم المقاول على ينبغي صارم، زمني موعد تحديد عدم من الرغم على•

 .اإلخطار إصدار تأخير
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات
 

 الموازنة .4

 تكاليف ودفع للوقت تمديد على الحصول له يحق المقاول أن حين في

 به التنبؤ يمكن ال ما لموازنة آلية أيضا يتضمن الفرعي البند إضافية،

 .المتوقعة من األفضل الظروف مقابل

 

 :يلي ما لمراجعة الصالحية لديه المهندس

 إن) األشغال من مماثلة أجزاء في األخرى الطبيعية الظروف كانت إذا -

 متوقعا؛ كان مما أفضل (وجد

 يخصم مالئمة، األكثر الظروف هذه فيه توفرت الذي الحد وإلى إذا -

 .بالكامل المقاول مطالبة محو الى ذلك يؤدي قد ولكن .لها مقابل المهندس



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (4.8) اإلتمام مدة تمديد
 

 لإلجراءات االمتثال شريطة االتمام، مدة تمديد للمقاول يحق

  خاصة) العقد في أخرى وبنود 8.4 المادة بموجب عليها المنصوص

 :التالي من أي حدث إذا (20.1 المادة

 .معاكسة مناخية ظروف1.

 .الوباء بسبب متوقع غير نقص2.

 .الحكومية اإلجراءات بسبب متوقع غير نقص3.

 أو العمل، صاحب إلى يعزى بسبب إعاقة أو تأخير أو منع أي4.

 .الموقع في اآلخرين العمل صاحب مقاولي أو ، موظفيه

 .عمل عنصر كمية في جوهري اختالف أو األشغال فيتغيير5.

 .العقد شروط تحت الحق يعطي تأخير سبب6.
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلتمام مدة تمديد
 

 يجب فالمقاول المقاول، لعمل تعطيل أو تأخير الحدث يسبب أن يكفي ال

 .المشروع اتمام فعال يؤخر سوف أنه يثبت أن

 

 :المهندس على يجب للوقت تمديد كل تحديد عند

  وجدت، ان السابقة التحديدات في النظر -

 انقاص له مسموح غير ولكن - الوقت تمديد مجموع من يزيد قد -

 .السابقة التقديرات
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) إلتمام الزمنية المهلة تمديد
 

 المعاكسة المناخية الظروف .1

 . دعواه إلثبات معقولة أدلة تقديم المقاول مسئولية أنها تذكر،

 تردد مع المعاكسة المناخية  الظروف بين المقارنة المناسب من يكون قد

 .الموقع من بالقرب أو في سابقا وقعت التي المماثلة الظروف و األحداث

 

 عاصفة حدوث بتحديد تسمح الجوية لألرصاد سجالت يوجد ال : مثال

 مع مقارنة إجراء يتعين الظروف، هذه مثل في .أعوام 10 كل

 .ممكنة فترة ألطول تتوفر التي المعلومات
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المعاكسة المناخية الظروف
 

 : مالحظات
 

 :بين تضارب هناك يكون قد

 

 

 الحق المقاول تعطي ال والتي "االستثنائية المعاكسة المناخية الظروف"-

 و ، 8.5 المادة تحت إضافية مبالغ في

 

 قد والتي (االستثنائية األحداث) 18 الباب بموجب "الطبيعة كوارث» -

 .إضافي مبلغ على الحصول في الحق إلى تؤدي
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلتمام مدة تمديد

 

 الوباء بسبب متوقع الغير التأخير .2

 

   . للوباء تعريف يوجد ال

 الوباء؟ هو ما

 بأنها 2006 عام في الطيور أنفلونزا نصف ان كبير حد الى باالمكان

 .صحيحة تكون وباء حدوث من المخاوف حالة في وباء

 

 اإلعالمية للتغطية نظرا متوقعا شيئا اعتبارها مسألة فإن ذلك، ومع

 .الصعوبة غاية في أمر هو تلقتها التي الواسعة
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 (تابع) اإلتمام مدة تمديد

 

 الحكومة جراءات بسبب متوقع الغير التأخير .3

 

 واقع مسألة هو الحكومية اإلجراءات بسبب متوقع الغير التأخير إن•

 .مشروع لكل الخاصة الظروف على وتعتمد

 التأخيرات بسبب الوقت تمديد في المقاول حق على ينص 8.6 المادة•

 .السلطات عن الناجمة

 . التقديم سهلة المطالبة جعلت 8.6 المادة•

 في الحق تعطي ال 8.6 المادة إطار في الوقت، لتمديد المطالبة لكن•

 .اضافية تكلفة على الحصول

 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلتمام مدة تمديد

 

 يعاقاإل العمل .4

 يعزى منع أو إعاقة أي” : نتيجة التمديد للمقاول يحق ،8.5 المادة تحت

 العاملين اآلخرين المقاولين من أي   أو أفراده، أو العمل صاحب الى

 .“الموقع في لحسابه

 

 العمل صاحب على يجب العام، للقانون القضائية السلطات معظم تحت

 نتيجة المدة في تمديد منح في الحق لنفسه يسمح أن التحديد وجه على

 صاحب به قام ”المنع أعمال من عمل" عن الناتج األعمال في للتأخير

 . (له وكالء) أو العمل
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) االعاقي العمل

 

 :فإن التحديد وجه على السلطة هذه لنفسه العمل صاحب يمنح لم إذا

 االتمام؛ مدة تمديد له يسمح ال العمل صاحب -

 يمكن ال عليه) االتمام مدة نهاية قبل األشغال بإنهاء ملزم غير المقاول -

 ؛(تأخير غرامة أي تطبيق

 الستكمال “المعقول” الوقت أخذ للمقاول ويحق ،“مفتوح اصبح” الوقت-

 .األشغال

 وأنه معقوال يكن لم وقتا استغرق المقاول أن إثبات عليه العمل صاحب -

 هذه مقدار يثبت أن ويجب .خسارة العمل صاحب عانى لذلك، نتيجة

 .الخسارة
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: principal 

 مالحظات: العمل االعاقي 

 

 .التكاليفأ-

 الدفع اإلضافيب-

 الحفاظ على غرامة التأخيرج-

 اإلخالل بالعقدد-

 تضارب المصالحه-

 تداخل التأخير/ تزامن و-
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات :االعاقي العمل
 

 التكاليف (أ

 .تكاليف لدفع استحقاق أي على نصت ال 5.8 المادة•

 تكبدها تكاليف أي السترداد للعقد وفقا حق أي لديه ليس المقاول•

 .له وكالء أو العمل صاحب قبل من اعاقي فعل بسبب

 القوانين إطار في اال تتم ال التكاليف هذه عن بالتعويض المطالبة•

 .بها المعمول
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات :االعاقي العمل
 

 اإلضافي الدفع (ب

 ةبدفع مطالبة أية تؤسس أن يجب لذا إضافية، دفعة على ينص لم•

 .توجد ان ، أخرى مادة على إضافية

 .التغيير تقييم في التأخير تكاليف تضمين يجب التغيير، حالة في•

 قد الحكومية، اإلجراءات بسبب متوقع الغير بالنقص يتعلق فيما•

 التغييرات بسبب كتعديل إضافي بدفع المطالبة الممكن من يكون

 .6.13 المادة بموجب القوانين في
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات :االعاقي العمل
 

 التأخير غرامة على الحفاظ (ج

 تطبيق لبدأ تاريخ هناك فليس لالنتهاء، تاريخ هناك يكن لم إذا•

 .التأخير غرامة

 غرامة في العمل صاحب حق يحفظ االنتهاء تاريخ تمديد•

 العمل صاحب يكون المحافظة، هذه خالل من لو حتى التأخير،

 انجاز في التأخر عن جزئيا المسئول وهو المقاول أخر قد

 .المشروع

 جهودا بذل قد المقاول أن من للتأكد محددة متطلبات توجد ال•

 .تأخير أي من للتقليل معقولة

 محاولة من بدال االلتزام هذا مثل إدراج العمل صاحب حكمة من•

 .الحق وقت في تضمينه اقتراح
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات :االعاقي العمل
 

 بالعقد اإلخالل (د

 لتمديد للمهندس مطالبة تقديم قبل للمقاول حاكمين شرطين هناك•

 .الوقت

 يستطيع ال العمل صاحب القضائية، السلطات بعض في•

 تمنع المحلية القوانين فبعض سابق، شرط خرق على االعتماد

 .المطالبة تقديم من الحد

 يمكن المقاول أن حقيقة على االعتماد يمكنه ال العمل صاحب•

 شروط أو 8.3 المادة لمتطلبات االمتثال في فشل قد يكون أن

 .حاكمة أخرى
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات :االعاقي العمل

 

 تضارب المصالح ( ه

 

 .العمل أصحاب موظفين من يعد المهندس ، 33.1.1 المادة•

 المقاول، استحقاق تحديد عن المسئول هو المهندس 3.8 المادة•

 .الوقت تمديد إلى وجد، إن

 منه يطلب قد المهندس أن حيث التضارب، احتمال هناك لذا•

 .أخطائه بسبب للتمديد الدعوى في النظر
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Claims in Fidic  – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) مالحظات :االعاقي العمل

 

 تداخل التأخير/ تزامن ( و

 
 

 قام العمل صاحب وأيضا تأخير؛ في المقاول) المتزامن التأخير•

 .ذلك مايحدث كثيرا .(المقاول بتأخير

 أوقات في وقعا الحدثين يكون عندما أيضا يستخدم ”التزامن"•

 .التأثيرات بعض فتداخلت استمرا ولكن مختلفة

 أو/و الخسارة وتعويض الوقت تمديد المقاول يستحق هل•

 التأخير؟ غرامة العمل صاحب يستحق هل أو ؛ المصاريف
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) التأخير تداخل / تزامن

 

 .المفضل النهج هو “المهيمن السبب”
 

 فقد متزامنة أسباب عن نتجت (التأخير أو) الخسارة كان إذا•

 .كمهيمن األسباب تلك أحد تحديد الممكن من يكون

 المسير، السبب أنه على اعتباره سيتم كذلك، األمر كان اذا•

 .(التأخير أو) الخسائر جميع يتحمل عنه المسؤول والطرف

 تحت عموما دعواه المقاول يقدم ، أخرى مع التداخل عند لذا•

 الجزء إلى باإلضافة إضافية، مبالغ دفعب أيضا سمحت يتال المادة

 .3.8 المادة من الصلة ذي
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع)تداخل التأخير / تزامن 

 

 :الحلول

 للتأخير سببين حدوث عند : العمل صاحب قبل من العقد تعديل•

 من واآلخر المقاول مسؤولية من أحدهما) واحدة فترة خالل

 .للوقت تمديد المقاول يستحق ال (العمل صاحب مسؤولية

 .التأخير تقسيم محاولة•

http://www.magiagifs.com.br/Engracados/engracadospage02.htm
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (6.8) السلطات بسبب التأخير

 :التالية الشروط تطابق حالة في

 العامة السلطات وضعتها التي اإلجراءات بعناية المقاول اتبع (أ)

 البلد، في قانونيا المختصة

   المقاول، عمل تعرقل أو تأخر السلطات هذه (ب)

 متوقع، غير كان التعطيل أو التأخير هذا (ج)
 

 5.8 المادة بموجب للتأخير كسبب التعطيل أو التأخير هذا اعتبار يتم فإنه

 في الحق له يكون قد السلطات، بسبب تأخر قد المقاول كان إذا وبالتالي، .

 :أن شريطة ؛ (التكلفة وليس) الوقت تمديد

  المحلية، السلطات إجراءات اتباع في ”اجتهد” قد المقاول -

 8.4 المادة .به التنبؤ يمكن ال كان التعطيل أو التأخير -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) السلطات بسبب التأخير
 

 مالحظات

 الربح أو/و التكلفة (أ

 التكاليف على الحصول في الحق على ينص ال الفرعي البند هذا أن حيث

 .استحقاق أي يوجد ال ولذلك .إضافيا وقتا منحت إذا األرباح أو

 الظروف على بناء التكاليف استرداد يمكنه المقاول : الفيديك عقد دليل

 .(ذلك عن تكاليف يترتب ال قد ، الموقع تجهيز قبل التأخير حدث إذا مثال،)

 استرداد يستحق الظروف، بعض في بأنه، يجادل أن يمكن المقاول ولكن

 .االستثنائية المعاكسة المناخية الظروف مثل المترتبة، التكاليف

 قانونيا (ب

 .للنزاع رئيسي مصدر هو "البالد في القانونية العامة السلطات" تعريف•

 يسبب للحكومة مملوكة مؤسسات وإنشاء العامة، المؤسسات خصخصة•

 .تعقيدات
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 الجوانب اإلجرائية

 

 :الجوانب الرئيسية اإلجرائية لمطالبات المقاول تتعلق بما يلي

 اإلخطار بالمطالبة -1

 اإلجراء•

 انقضاء وقت المطالبة•

 عدم ذكر الحد النهائي•

 بعض النصائح حول صياغة اإلخطارات•

 تقديم المطالبة -2

 السجالت المعاصرة -3
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلجرائية الجوانب
 

 بالمطالبة اإلخطار .1

 

 اإلجراء

 ، 20 الباب في رئيسي بشكل موضحة المقاول قبل من المطالبة إجراءات

 .(طالباتالم) 1.20 المادة وخصوصا
 

 :مطالبلا فريقال

 التي الظروف أو الحدث واصفا بمطالبته المهندس إخطار منه مطلوب -

 .المطالبة إلى أدت

 أن ينبغي أو  علم على اصبح ان بعد االخطار لتقديم يوما 28 فقط لديه -

 الظروف أو بالحدث بينة على يصبح
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلجراء
 

 :المطالبة في حق له يكون قد المطالب أن من تحذير فقط هو اإلخطار

   مطالبة ليس 1.

 يفقد فسوف المحدد، الوقت في المهندس قبل من تلقيه يتم لم إذا 2.

 .المطالبة في حقه المطالب 
 

 المهندس إعطاء هو الوقت شرط مع باالخطار الزام وجود في السبب

 :إمكانية العمل وصاحب

 التعليمات، إلغاء مثل،) ممكنا ذلك كان إذا الظروف من التخفيف•

 .(الثالث الطرف ضد إجراءات اتخاذ التغيير، أمر تعديل

 المقاول على يجب التي السجالت بنوع يتعلق فيما تعليمات إصدار•

 .الحق وقت في النزاعات لتجنب السجالت وفحص بها، االحتفاظ
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلجراء
 

 على) واحد إخطار من أكثر تتطلب المواد من العديد أن الحظ•

 .(18.1 ،16.2 ،16.1 ،1.9 المواد المثال، سبيل

 لم التي المراسالت من غيرها أو والبرامج االجتماعات، محاضر•

 .“اخطارات” ليست العقد الى تشير

 البند في عليه المنصوص النحو على اإلخطارات إرسال يجب•

 . العقد بيانات أو ،(االتصاالت) 1.3 الفرعي

 إلى نسخة مع للمهندس، اإلخطارات المقاول يقدم عام بشكل•

 .(16.2 ،16.1) بالعكس الحاالت بعض في ولكن العمل؛ صاحب

 : اإلخطارات ارسال كيفية على العقد ببيانات التفصيل يجب•

 أن وينبغي وغيرها، ... إلكترونيا إيصال، مقابل باليد، تسليمها

 .ايضا المستلم الشخص وربما العنوان على تنص
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلخطاربالمطالبة .1 - اإلجرائية الجوانب
 

 المطالبة وقت انقضاء

 العقد، في عليها المنصوص المطالبة توقيت صرامة من الرغم على•

 .الحقوق هذه وممارسة استخدام عند والعناية االهتمام ينبغي

 في حقه الطرفين من أي يفقد القضائية، السلطات من العديد في•

 العقد إدارة خالل إذا ، المحدد الوقت انقضاء بسبب المطالبة الغاء

 كأنه أي) األحيان من كثير في تجاهله أو الحق هذا يستخدم لم

 وقت بانقضاء سقوطها بسبب المطالبة رفض في حقه عن تنازل

 .(تقديمها

 ذلك في حقه عن التنازل او األمر هذا تجاهل ما فريق قرر إذا•

 استثناء، يعد هذا أن وبوضوح كتابة يبين أن عليه يجب ما، بمطالبة

 .الحق هذا عن بالكامل تنازل أنه على تفسيره يمكن وال
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) بالمطالبة اإلخطار .1 - اإلجرائية الجوانب
 

 النهائي الحد ذكر عدم

 :واحدة نهائية فصل نقطة هناك

 غضون في االتمام دفعة كشف المقاول يقدم ،10.14 المادة تحت•

 أن يجب والذي االبتدائي، االستالم لشهادة استالمه من يوما 84

 .المستقبل في له مستحقا المقاول يعتبره مبلغ ألي تقدير يتضمن

 . بالمطالبات يتعلق فيما التقدير يشمل سوف وهذا

 على للحصول طلب بتقديم المقاول لزمت 14.11 المادة وبالمثل،•

 شهادة استالم من يوما 56 غضون في الختامية الدفع شهادة

 .مماثل تقدير أيضا يتضمن والذي األداء،

 العمل صاحب أن على ينص 14.14 الفرعي البند ذلك، ومع•

 ذكره قد المقاول كان إذا إال العقد بموجب شيء بأي ملزم غير

 االتمام دفعة كشف أو الختامي، المستخلص في
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) بالمطالبة اإلخطار .1 - اإلجرائية الجوانب
 

 االخطارات صياغة حول النصائح بعض

 االشاري والرقم التواريخ مع) الواقع في حدث ما ذكر•

 (.الخ االجتماعات، ومحاضر الصلة، ذات للمراسالت

 .الصريح االنتقاد وتجنب اإلمكان، قدر الحيادية•

 .وظائفهم تستخدم باالسم، االشخاص ذكر من بدال•

 .االخطار تقديم تتطلب التي الفرعية البنود عن التنويه•

 .العقد في الواردة العبارات باستخدام الموضوع تحديد•

 الشخص إلى الصحيحة الوسائل باستخدام اإلخطار إرسال•

 .الصحيح العنوان في الصحيح
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلجرائية الجوانب
 

 المطالبة تقديم .2

 التفاصيل جميع مع بالكامل، مفصلة مطالبة تقديم المطالب على يجب

 أو) دراية على أصبح إن بعد يوما 42 خالل ،المطالبة ألسس المؤيدة

 يوما 42 ليس) المطالبة الى المؤدي الظرف او بالحدث (درايته افتراض

 .(اإلخطار تقديم من
 

 :مستمر الظرف أو الحدث كان إذا

  ،"مرحلية" األولى المطالبة تعتبر -

 اآلثار تنتهي حتى للمطالبة الشهرية التحديثات المقاول يقدم أن يجب -

 ؛(الحدث نهاية وليس اآلثار، بنهاية يؤخذ) الحدث على المترتبة

 انتهاء بعد يوما 28 خالل النهائية مطالبته المقاول يقدم ذلك، بعد -

 .اآلثار
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المطالبة تقديم .2 - اإلجرائية الجوانب
 

 للمطالبة) يوما 28 و (األولية للمطالبة) يوما 42 فترة تمديد يمكن

 .وجيهة ألسباب المقاول من طلب على بناء المهندس قبل من (النهائية

 

 المطالب على يجب إضافية، تفاصيل يطلب أن يمكنه المهندس أن بالرغم

 نقاط على الضوء يسلط قد مما القبيل هذا من طلب ألي ينصاع ال أن

 .مطالبته في الضعف

 

 تقدم التي الزمنية والفترة األدلة جودة على يعتمد مطالبةال وفشل نجاح

 .فيها
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) اإلجرائية الجوانب
 

 المعاصرة السجالت .3

 ما وفق للوقائع معاصرة سجالت بأية يحتفظ ان المقاول على يتعين”

 مكان أي في أو الموقع في سواء مطالبة أية صحة إلثبات ضروريا   يكون

 بموجب اخطار أي تسلمه بعد للمهندس ويجوز المهندس، من مقبول آخر

 حفظ يرصد ان  - العمل صاحب بمسؤولية االقرار دون – "المادة" هذه

 بسجالت لالحتفاظ المقاول الى تعليمات يصدر ان أو/و السجالت

 هذه جميع بمعاينة للمهندس السماح المقاول وعلى .أخرى معاصرة

 .“(ذلك منه طلب اذا) منها نسخا له يقدم وان السجالت
 

 من المدونة المعاصرة للمعلومات سجل - ؟“المعاصر السجل” هو ما

 .بالحقائق مباشرة معرفة لديهم الذين أولئك

 .معاصرة وثيقة لشرح جدا محدودة حاالت في شاهد إفادة استخدام يمكن -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المعاصرة السجالت .3 - اإلجرائية الجوانب
 

 : الفيديك عقود دليل

 .فيه مبالغ يكون أن يمكن ال للسجالت الجيد الحفظ أهمية

 .المعاصرة السجالت دقة على تعتمد عادة المنازعات تسوية

 أن بسبب السجل ألغراض أمور على الموافقة ما طرف رفض إذا

 قد النزاع حل مجلس فان المسؤولية، قبول إلى تشير كحقائق بها التسليم

 .بها مطعون الغير المعاصرة اآلخر الطرف سجالت على االعتماد يقرر
 

 المطالبة إلثبات

 .مطالبة أي إلثبات ضرورية المعاصرة السجالت•

 افادات تقديم خالل من المطلب هذا على االلتفاف محاولة يمكن ال•

 .الحدث وقوع بعد البسيطه الشهود
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: principal 

 (تابع) المعاصرة السجالت .3 - اإلجرائية الجوانب
 

 االستباقية :المهندس واجب
 

 .منها نسخ وطلب المعاصرة، السجالت فحص في الحق له -

 .للمهندس متاحة السجالت جعل -

 لزم إذا ، بعد فيما السجالت دقة على االعتراض في صعوبة يجد قد -

 .البداية في الصمت

 مسؤولية لكنها) المهندس مع السجالت فحوى مدى مناقشة يمكن -

 (المقاول

 .والتبرير للمناقشة الفرصة للمقاول يعطى السجالت دقة في شك اذا -

 .عنها بالكشف ملزم وليس الخاصة بسجالته االحتفاظ يمكنه -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 

 الكم :المقاول مطالبات

 

 

 

 المتغيرة الظروف مع االطراف تكيف الى تؤدي التي المطالبات

 بطريقة تدار أن يجب عام، بشكل منها مفر ال والتي ، للمشروع

 .ومتسقة منظمة

 

 .بالمطالبة “الكم” الفصل هذا يناقش
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 الكم :المقاول مطالبات

 

 الكم ، األسس :رئيسيين جزئين من التعاقدية المطالبة تتألف

 

 المادة بموجب المقاول من المقدمة المطالبة كم مع يتعامل القسم هذا

7.3. 

 

 :إلى الكم تقسيم ويمكن

   المال، أو /و الوقت حيث من المشكلة آثار تقييم -

 .“بالتأثير السبب صلة” - واآلثار الحقائق بين الصلة بيان -



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic– Contractor’s claims: quantum 

 المقاول برنامج

 :(اإلتمام مدة تمديد) 5.8 المادة

 مطالبات – 20.2) المادة أحكام مراعاة مع المقاول، حق من يكون
 كان أو تأخير حصل إذا االتمام لمدة تمديد على بالحصول ،(المقاول

 ألغراض االشغال تسليم موعد في مدى، أي والى يحصل أن متوقعا

 (واألقسام األشغال تسلم – 10.1) المادة تطبيق
 

 : لذا

 .االشغال اتمام سيتم متى يحدد الذي هو بالبرنامج الحرج المسار -

 سوف الحرج المسار ان برنامجه خالل من يثبت أن المقاول على -

 .المطالبة الى المؤدي الحدث بواسطة يتأثر
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Claims in Fidic– Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول برنامج
 

 :يبين أن يجب البرنامج ،(البرنامج) 3.8 المادة
 

 واالشتراء، المقاول، وثائق تواريخ ؛ األعمال تنفيذ ترتيب•

 والتركيب، والبناء، والتوريد، الموقع، خارج والتجميع والتصنيع

 واالختبار؛

 للحصول الزمنية المهلة االعتبار في األخذ مع االعمال، تسلسل•

 الموافقات؛ على

 ؛المسمون الباطن مقاولوا بها يقوم التي األعمال تفاصيل•

 ؛واالختبارات التفتيش عمليات وتوقيت تسلسل•

 ؛لإلتمام زمنية الفترة غضون في األشغال من االنتهاء يتم أن•

 األفراد من فئة كل لعدد المعقولة المقاول تقديرات تفاصيل•

 .بالموقع الالزمة والمعدات
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 التنفيذ طريقة بيان

 

  يسمى ما غالبا) داعم تقرير مع المقاول برنامج يرفق ما عادة•

 (“التنفيذ طريقة بيان”

 ينوي التي والموارد األعمال تنفيذ المقاول يعتزم كيف تبين•

 .استخدامها

 على ،(14.4 المادة) مطلوب أيضا “المتوقع النقدي التدفق”•

 تقديم بالتزام مباشرة يرتبط ال المطلب هذا أن من الرغم

 .الداعم والتقرير البرنامج
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

   المهندس موافقة

 

 أن المهندس على يجب الداعم، والتقرير البرنامج استالم عقب•

 مع البرنامج توافق عدم مدى عن يوما 21 خالل المقاول يخطر

 .العقد

 وفقا العمل للمقاول يمكن يوما، 21 خالل المهندس يعلق لم إذا•

 .للبرنامج

 فقط هو) عنه رضاه يعلن أو البرنامج على يوافق ال المهندس•

 االمثتال في البرنامج فيها فشل التي النقاط على الضوء يسلط

 .(للعقد

 بداية في ومعقول وأساسي واضح برنامج وضع في االخفاق•

 .للنزاعات رئيسيا مصدرا يشكل المشروع
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المهندس موافقة
 

 : مخول فالمهندس البرنامج، عن كثيرا المقاول تأخر إذا

 بالبرنامج المقاول لحاق كيفية به مفصل جديد برنامج بطلب•

  األصلي

 إخطارا يصدر مرضي، غير العمل في التقدم يزال ال إذا•

 إنهاء إلى يؤدي أن يمكن والذي) 1.15 المادة بموجب باالخفاق

 .(العمل صاحب قبل من العقد

 

 :يلي بما التقيد المقاول على الضروري من وبالتالي

  ؛8.3 للمادة وفقا صحيح بشكل برنامج إعداد•

 والتقدم المنطقية، التغيرات جميع يعكس لكي تحديثه على العمل•

 .لألعمال المحرز
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 المقاول برنامج وصف
 

 .الحرج المسار تحديد ينبغي•

 من للقراءة قابلية أكثر (جانت مخططات) التخطيطية الجداول•

 .الشبكات

 أو ؛ الطرق أو الحديدية السكك :مثل الخطي، الطابع ذي للعمل•

 خط" يستخدم السكني، الحي مثل تكرارية طبيعة ذات أعمال

 أكثر عمليا يعتبر حيث التخطيطي، الجدول من بدال "التوازن

 .له المخطط التقدم الظهار

 .أيام 7 عن تقل وال يوما 28 تتجاوز ال أن يجب الفردية المهام مدة•

 التفاصيل توحيد يجب•

 والموارد له، المخطط واالنتاج العمل، كمية يبين : مهمة لكل•

 .المستخدمة الرئيسية

 .استخدامها سيتم التي البرمجيات المقاول يحدد ان الشائع من•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 رسم بياني لخط التوازن الظهار التقدم في العمل

 فتح وتنظيف المسار

 تسوية التربة

 طبقة ماتحت االساس
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول برنامج وصف

 

 :األحيان من كثير في الرئيسي المقاول البناء، بمشروعات

 والتشطيبات االنشائي الهيكل ألعمال جدا مفصال برنامجا يعد•

 .المعمارية

 الميكانيكية التجهيزات ألعمال الكاملة بالمدة واحدا شريطا يدرج•

 .والكهربائية
 

 الذي) الرئيسي المقاول الكهرباء، توليد محطة لمشاريع العكس، وعلى

 :(للمعدات المصنعة الشركة يكون ما غالبا

 والتركيب؛ المعدات لتصنيع جدا مفصال برنامجا يعد•

 .اإلنشائية واألعمال ملموسة لألساسات واحدا شريطا يظهر•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول برنامج وصف

 

 

 :يلي ما البرنامج يبين أن يجب

 

 .الرسمية العطل وأيام العطالت فترات•

 بين تحديدها يجب منها مفر ال التي والتأخير النشاط عدم فترات•

 .المرتبطة المهمات

 .الحال مقتضى حسب القارس، البرد فترات أو المطر موسم•

 .(تواريخ) العمل وصاحب المهندس التزامات•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول برنامج وصف
 

  المواعيد تعديل يتم بحيث بالمهام، مرتبطة تكون أن يجب التفاصيل•

 .العمل في للتقدم وفقا تلقائيا

 في ليأخذ الشهر في واحدة مرة األقل على تحديثه يتم أن يجب•

 :أن ويجب بالموقع، الفعلي التقدم االعتبار

 اإلشارة مع الشهري تقريره من كجزء المقاول قبل من يقدم•

 .وجد ان التأخير لمعالجة اتخاذها يعتزم التي للتدابير

 .تحقق الذي واالنتاج فعليا، المستخدمة الموارد بتفاصيل يدعم•

 من للتأخير سبب كل يمثل الذي الفرعي البرنامج أو المهمة يدرج•

 .للبرنامج المنطقي التسلسل في تغيير أي بيان امع العمل صاحب
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 “المنفذ وفق” النهائي البرنامج

 

 البرنامج يمثل سابقا الموصوف النحو على المحدث المقاول برنامج•

 .“المنفذ وفق”

 وفق” برنامج على صريح بشكل تتطلب ال الفيديك عقود أن بالرغم•

 وفقا لألعمال سجال ينتج الواقع في التحديث مطلب ان اال ،“المنفذ

 .تنفيذه تم لما

 أو الخاصة الشروط في عليه ينص ما غالبا الضمني المطلب هذا•

 .بالمواصفات
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

  الحرج التأخير
 

 مراعاة مع المقاول، حق من يكون :(االتمام مدة تمديد) 8.5 المادة

 لمدة تمديد على بالحصول ،(المقاول مطالبات – 20/1) المادة أحكام

 في مدى، أي والى يحصل أن متوقعا كان أو تأخير حصل إذا االتمام

 االشغال تسليم موعد
 

 

 

 :بالتالي

   .به يعتد ال االتمام على يؤثر ال تأخير أي•

 تأثير له يكون أن فيجب ، االتمام على سيؤثر التأخير كان إذا•

 .الحرج المسار على واضح
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) التأخيرالحرج

 

 االنشاءات قانون مجتمع من الصادر “والتعطل التأخير بروتوكول”

 برنامج ضمن األنشطة من سلسلة” بأنه "الحرج المسار" يعرف

 في التأخير ...الكلية المشروع مدة تحدد فتراتها مجموع ،... المشروع

 مدة تمديد ... إلى يؤدي سوف الحرج المسار على نشاط أي في التقدم

 .“حرج تأخير” ... فهو وبالتالي المشروع، كامل

 

 تحديد الضروري من الوقت، بتمديد المطالبات وتقييم اعداد في وبالتالي

   . الحرج التأخير تأثير وتقييم
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 تحديد األثر المترتب على التأخير

من المتوقع أن المطالبة وتقييمها هو توقع لتأثير المشاكل في مستقبل 

 .المشروع من بدال من انتظار التأثير الفعلي

 

 :وبالتالي

يوما من الحدث  42مطلوب من المقاول تقديم مطالبته خالل •

 . المؤدي إلى المطالبة

المهندس ال يمكن أن ينتظر حتى نهاية األعمال ليقيم مطالبات •

ال بد له من تقييمها بعد وقت قصير من استالمها، )لتمديد الوقت 

 (.حتى لو لم يكن التأخير الفعلي لإلتمام معروف
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 التعرف على تأثير التأخير

 .التأخير ال يؤثر على المسار الحرج( 1)



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع)التعرف على تأثير التأخير 

 

 .التأخير يؤثر على المسار الحرج ولكن ال يسبب تمديد موعد االتمام( 2)
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع)التعرف على تأثير التأخير 

 

 .التأخير يؤثر على المسار الحرج بحيث يتم تجاوز تاريخ االتمام( 3)
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع)التعرف على تأثير التأخير 

 

 .التأخير الناجم عن صاحب العمل بعد تاريخ اإلتمام( 4)



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع)التأخير الناجم عن صاحب العمل بعد تاريخ االتمام ( 4)
 

 :هذه الحالة تبين الحاجة الى

 برنامج محدث؛ •

تقييم تأثير سبب تأخر صاحب العمل عن البرنامج المحدث بدال من •

 التركيز على البرنامج األساسي؛ 

 .دراسة كل سبب تأخير، من أجل التأكد من التأثير الحقيقي•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 التأخير من التخفيف

 عليه يجب "الضحية" القانونية، القضائية السلطات معظم في•

 .االخر الطرف اخطاء بسبب منه يعاني الذي الضرر من التقليل

 .تعويض بأقصى وتطالب شيء أي تفعل ال أن ببساطة يمكن ال•

 في المقاول، يشرح ان يتطلب (العمل تقدم تقارير) 4.21 المادة•

 - تأخير أي تقليل إلى تهدف التي الخطوات الشهري، التقرير

 .عنه مسؤوال يكون الذي التأخير عن فقط وليس

 المحدث االساسي البرنامج من المقاول يستفيد أن الغالب من•

 المادة بمتطلبات التزامه ضمن وذلك ، المحرز التقدم لتوضيح

  .له والمخطط الفعلي التقدم بين المقارنة ذلك في بما ، 8.3

 التكاليف زيادة لدرجة يمتد ال التخفيف واجب فإن ذلك، ومع•

 .المترتبة
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 التسريع

 االستكمال موعد قبل االتمام في باإلسراع المقاول أمر يمكن ال•

  .(للوقت تمديد أي ذلك في بما)

   :معجل برنامج جانبه من المقاول يقترح أن يمكن•

  ،(القيمية الهندسة) 13.2 المادة تحت•

 .(البرنامج) 3.8 المادة بموجب المهندس من لطلب استجابة•

  .انقاصه سيتم اإلتمام وقت كان إذا الطرفين بين اتفاق ابرام يتطلب•

 التأخر عن الناجمة األضرار عن المسؤولية تسوية ذلك بعد المهم•

 بمجرد تلقائيا يحدث ال التأخير أضرار عن تعويض في الحق)

 .(اإلتمام مدة تسريع على االتفاق
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

اء التسريع - الكم  الَبنَّ

 األشغال، في تأخير يحدث عندما األحيان من كثير في تنشأ المشاكل

 .المسئول هو من بشأن يختلفان الطرفان ولكن
 

 بموجب معدل برنامج بإصدار المقاول المهندس يأمر عندما يحدث ماذا

 بالبرنامج اللحاق إلى الرامية التدابير مع (العمل تقدم معدل) 6.8 المادة

 االتمام؟ مدة لتمديد مطالبة المقاول يقدم حين في األصلي،

 .صحيحة غير المهندس تعليمات بأن سيجادلون العديد•

 وهو) بحقوقه ويطالب يسرع أن يجب المقاول :الفيديك عقود دليل•

 .(“البناء التسريع” يسمى ما
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 المطالبات بدفع مبالغ إضافية -الكم 

 :االمور الرئيسية هي

 .التكاليف أو األسعار1.

 .فئات التكاليف المدرجة في مطالبات المقاول2.

 .فترة تقييم التكاليف اإلضافية3.

 .اختالل أو فقدان الكفاءة4.

 .  اآلثار المترتبة على التسريع5.

 “المطالبات العامة”تجنب 6.
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) إضافية مبالغ بدفع المطالبات - الكم
 

 األسعار أو التكاليف  

 على الحصول في الحق له الضحية القانونية، القضائية السلطات معظم في

 .الزائد للكسب ليس ولكن ظالم فعل من تكبدها التي األضرار عن تعويض
 

 ينص العقد كان إذا إال له تكاليف سداد في الحق له المقاول وبالتالي

 .ذلك خالف على صراحة
 

 للمطالبة المقاول تخول التي الفرعية البنود من العديد مالحظ، هو وكما

 ."التكاليف" استحقاق حدها إضافية بدفعات
 

 .“معقول ربح إلى باإلضافة التكاليف” يكون االستحقاق الحاالت بعض وفي
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) األسعار أو التكاليف

 

 يتحملها سوف أو تحّملها التي النفقات جميع تعني” : التكلفة تعريف

 اإلدارية النفقات فيها بما الموقع، خارج أو داخل معقولة بصورة المقاول

 “الربح تشمل ال ولكنها يماثلها، وما

 :لذلك تكبدها يتم التي النفقات صريح بشكل يشمل التعريف

 األخرى األسعار أو “التمهيدية المراحل” اسعار استخدام تجنب•

 تحتوي لكونها اإلطالة تكاليف تقييم أجل من الكميات جدول من

   .ربح على

 بدال) التقديرات أساس على وقتها في تسويتها يتعين المطالبات•

 .(المشروع نهاية حتى االنتظار من
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) إضافية مبالغ بدفع المطالبات - الكم
 

 فئات التكاليف المدرجة في مطالبات المقاول

العمال والمعدات )التكاليف المباشرة المتصلة بسبب المطالبة •

 (.  والمواد والمقاولين من الباطن

موظفي اإلدارة واإلشراف، )تكاليف الموقع الغير مباشرة •

، أو (والموظفين الداعمين ، والمكاتب، مستهلكات، التأمينات، الخ

 ". النفقات العامة للموقع"

التكاليف العامة "التكاليف غير المباشرة للمكتب الرئيسي ، أو •

 ". للمكتب الرئيسي

 (.  إذا لم تضمن في أي تعديالت على سعر العقد)ارتفاع التكاليف •

نظرا للحاجة إلى ضخ المزيد من األموال في )تكاليف التمويل •

 (.المشروع أثناء انتظار تسوية المطالبة
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول مطالبات في المدرجة التكاليف فئات
 

 :المقاول على

 أن المرجح من أو فعال تكبد قد أنه معقولة، بصورة يثبت، أن•

 .بها المطالب التكاليف يتكبد

 .المتاحة المعلومات ألفضل وفقا مؤقتة تفاصيل توفير•

 

 الكميات في زيادات أو التغييرات جراء اإلطالة تكاليف سابقا، ذكر كما

 :تكون أن يجب ، العقد في صريح بشكل متوقعة تكن لم والتي

   .(المقاول من كمقترح ) -ب ، أو (جديدة كأسعار) -أ طلبت•

 .( البرنامج على التغيير تأثير تقييم) التغيير، تسعير أثناء قيمت•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) إضافية مبالغ بدفع المطالبات - الكم

 اإلضافية التكاليف فترة تقييم

 إضافية تكاليف المشروع، لنهاية يكون الوقت تمديد أن من الرغم على

 .المشكلة تنشأ عندما تتكبد كثيرة

 يمكن المشكلة في المستخدمة والمعدات الموظفين المشروع، نهاية وفي

 إذا بهم المرتبطة التكاليف حذف ويتم ، بالفعل تسريحهم تم قد يكون ان

 .الموعد بتمديد متعلق اإلضافية التكاليف تقدير كان

 .برنامجه في األنشطة مع نفقاته ربط المقاول على يجب لذلك
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 المقاول برنامج في األنشطة مع النفقات ربط

 .االتمام وقت تجاوز إلى يؤدي الحرج المسار على تأخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 قد ولكن - األزرق باللون كبير حد إلى هي بها المطالب يتم التي التكاليف

 .األخضر باللون الضمانات، تمديد تكاليف مثل التكاليف، بعض هناك يكون
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول برنامج في األنشطة مع النفقات ربط

 .الحرج المسار على يؤثر ال التأخير

 يستحق ال - االستكمال وقت على تأثير يوجد ال - ”حرج تأخير" يوجد ال

 .الوقت في التمديد

 

 

 

 

 

 

 بشرط .للمقاول إضافية تكاليف تكبد سبب العمل صاحب تأخير ذلك، ومع

 من يسترد ان بموجبها يستحق التي التعاقدية األسس المقاول يثبت أن

 .األرباح مع التكلفة العمل صاحب
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) المقاول برنامج في األنشطة مع النفقات ربط

 .لالتمام األصلي التاريخ بعد العمل صاحب سببه تأخير

 :االتمام مدة خالل االستكمال في بالفعل المقاول فشل بعد بالتغيير تعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 (األزرق) المشكلة لهذه نتيجة تكبدها التي التكاليف استرداد للمقاول يحق

 في لإلكمال فشله عن الناتج التأخير فتكاليف لذا، .ذلك غير شيء وال

 .مطالبة محل ليست (الخضراء) المحدد الوقت
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 .الطرفين كال بسبب التأخير

 العمل صاحب الذي التأخير بسبب للوقت تمديد على الحصول للمقاول يحق

 آخرى سلسلة في متأخر أيضا هو المقاول أن من الرغم على) عنه مسؤول

 في المقاول استحقاق العمل، صاحب تأخير بداية من ألن وذلك .(المهام من

 على تأخيره من إضافي تأثير وجود عدم مع التراكم في يبدأ الوقت تمديد

 .االتمام مدة

 

 

 

 

 المتسبب المشكلة عن الناجمة اإلضافية التكاليف استرداد في الحق للمقاول

 ليس ولكن ، أيضا األحمر له يحق ربما - (األزرق) العمل صاحب بها

 .األخضر



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) إضافية مبالغ بدفع المطالبات - الكم
 

 الكفاءة فقدان أو اختالل

 االنشاءات قانون مجتمع من الصادر “والتعطل التأخير بروتوكول”

 انقطاع أو اضطراب، اعاقة،” : التالي النحو على “االختالل” يعرف

 “.الكفاءة انخفاض إلى أدى مما ، للعمل العادية المقاول اساليب
 

 المسؤول هو العمل رب يكون التي األسباب ألحد نتيجة العمل اختالل

 . الضائعة الكفاءة بتكاليف المقاول مطالبة عليها يترتب أن يمكن عنها،

 (الوقت لتمديد استحقاق الى يؤدي ال كان لو حتى)
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) الكفاءة فقدان أو اختالل

 

 :لالختالل شيوعا األكثر األسباب

 مناطق بين إضافية تحركات عن الناجمة مثل،) العمل إيقاع فقدان -

 ،(العمل تسلسل عن الخروج أو العمل

  المنطقة في ما نشاط عمال تواجد عن الناجمة) العمل منطقة ازدحام -

 ،(المنطقة تلك من السابق النشاط عمال انتهاء قبل

 العمل، فرق حجم في الزيادة -

 .(اإلضافي العمل) العمل ورديات عدد أو/و طول في الزيادة -
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) الكفاءة فقدان أو اختالل

 صاحب يكون الذي الحدث عن المترتب االختالل الثبات طريقة أفضل

 في اإلنتاجية مع الرديئة اإلنتاجية بمقارنة ، عنه المسؤول هو العمل

 : مثال .“القياس عصا” تضطرب او تختل لم فترات خالل أو مناطق

العمل العادي فترة/منطقة العمل المختل فترة/منطقة   

خالل الفترة فاتورة أعمال البالط  خالل الفترة فاتورة أعمال البالط 1060 $   $ 1,100 

 120 عدد ساعات عمل التبليط 85 عدد ساعات عمل التبليط

 9.17 $ تكلفة ساعة العمل =االنتاجية 12.47 $ تكلفة ساعة العمل =االنتاجية

الى االنتاجية العادية الفقد في االنتاجية بالنسبة  (12.47-9.17)/12.47  26.49% 

 التكلفة الحقيقية ألعمال التبليط 

العمل المختل فترة/في منطقة  

120 x $ 3   $ 360 

االضافية التكاليف  26.49% x $ 360  $  95.64 
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Claims in Fidic  – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) الكفاءة فقدان أو اختالل

 

 منطقة، لكل المستخدمة للموارد وصحيحة دقيقة تفاصيل إلى يحتاج

 . عمل نشاط وكل فترة، وكل
 

 إنتاج فترة أو منطقة أي يوجد ال أن الكامل االختالل حالة في الصعوبة

 اإلنتاجية مع مقارنة إجراء يمكن وهنا، .المقارنة إليها تستند طبيعية

 مشاريع توجد ال وعندما .أخرى مشاريع في المقاول قبل من المحققة

 .العامة المعلومات تستخدم مماثلة
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) إضافية مبالغ بدفع المطالبات - الكم

 

 التسريع على المترتبة األثار

 

 : فمثال نسبيا مجدي غير يكون ان يمكن التسريع

  ٪50 بنسبة العمل مدة يقلل ال العاملة اليد مضاعفة•

 في االنتاج من ٪70 إلى ٪65 سوى اليحقق عامل كل•

  الطبيعي، المستوى

   : عنه ينتج وهذا•

 العمالة تكلفة في ٪54 زيادة مع الوقت من ٪23 توفير•
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Claims in Fidic – Contractor’s claims: quantum 

 (تابع) إضافية مبالغ بدفع المطالبات - الكم

 

 “المطالبات العامة”تجنب 

 

 المطالبات" بشدة يعارضون والمحكمين المحاكم التقليدي، الصعيد على

 المشاكل كافة يسرد المقاول) ”المجمعة التكاليف مطالبات" أو "العامة

 اجمالي مع العمل، صاحب مسؤولية من أنها يزعم التي يواجهها التي

 .(الزائدة النفقات

 

 إضافية تكاليف / تأخير سبب كل أن يثبت ان المقاول على يجب عادة،

 .المطالبة في الحق يعطيه تكبدها او عاناها
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Claims and Dispute Resolution: 9 – Employer’s claims 

 

 

 العمل صاحب مطالبات

 

 

 :تذكر

 المتغيرة الظروف مع االطراف تكيف الى تؤدي التي المطالبات

 بطريقة تدار أن يجب عام، بشكل منها مفر ال والتي ، للمشروع

 .ومتسقة منظمة

. 

http://www.phase2technology.com/blog/sketching-a-successful-drupal-migration/
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 مطالبات صاحب العمل
 

 كان لو حتى عليه، مصادق مبلغ أي دفع العمل صاحب على يجب

 .(14.7) المهندس قرار مع يختلف
 

 المبلغ يدفع لم العمل صاحب أن النزاع في البت مجلس يقرر عندما

 .(14.8) النفقات تمويل عن التعويض للمقاول يحق المستحق،

 الذي العمل صاحب الخطارات معينة اجراءات فرضت فقد لذلك، وفقا

 .(20.1) المقاول ضد دعوى لديه أن يعتبر
 

 الدفع مستحقة مبالغ أي خصم أو حجب يستطيع ال العمل صاحب

 .اإلجراءات باتباع اال للمقاول
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Claims in Fidic– Employer’s claims 

 (تابع) العمل صاحب مطالبات
 

 :نوعين من العمل صاحب مطالبات

 الخسائر أو اإلضافية التكاليف تعويض•

 .العيوب إخطار فترة تمديد•
 

 

 .بالمطالبة العمل لصاحب الحق تعطي مادة 16
 

 20.1 المادة تحت المطالبات تقديم يجب

 :اإلخطار لمتطلبات استثناءان

 ،(والغاز والماء الكهرباء) 4.19 المادة -

 (العمل صاحب يقدمها التي والمواد المعدات) 2.6 المادة -
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 اإلخطارات :العمل صاحب مطالبات

 التوقيت .1

 نهاية قبل يتم أن يجب بالعيوب اإلخطار فترة بتمديد يتعلق إخطار أي•

 .الفترة تلك

 .الزمنية الحدود بعض يفرض قد المطبق القانون•
 

 28 بعد وليس ممكن، وقت أقرب في اإلخطار يمنح 20.1 للمادة وفقا

 على يكون أن يجب كان أو علم، على العمل صاحب أصبح أن بعد يوما

 المطالبة إلى المؤدي الظرف أو بالحدث بينة
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) اإلخطارات :العمل صاحب مطالبات

 

 المتطلبات .2

 .20.1 المادة لمتطلبات وفقا وتسلم خطيا تكون أن يجب•

 

 أوكهرباء بغاز المقاول زود قد كان اذا له حاجة ال االخطار•

 .2.6 و 4.19 الفرعية للبنود وفقا معدات، أو أوماء

 

 يتطلب العمل صاحب قبل من قدمت إخطارات أي تفاصيل•

 .4.20 للمادة وفقا المرحلي بالتقرير تضمينها
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) اإلخطارات :العمل صاحب مطالبات

 اإلخطار محتوى .3

 وأن للمطالبة، األخرى األسس أو المادة التفاصيل هذه تحدد أن يجب”

  أو/و المبلغ ذلك على بالحصول أحقيته على الدليل يقيم ما تتضمن

 بموجب فيه حقا   له أن العمل صاحب يعتبر الذي التأخير عن التعويض

   “.العقد
 

  تقديم عليه ويجب .االخطار بتقديم ملزم العمل صاحب :الخالصة

 التي (األسس أو) بالعقد البند تفاصيل مع 20.1 للمادة وفقا المطالبة

 التمديد أو المطلوب المال عن تفاصيل  الى اضافة المطالبة؛ عليها بنيت

 .العيوب ضمان لفترة
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) اإلخطارات :العمل صاحب مطالبات
 

 المقاول رد .4

  مطالبات أو إخطارات أي تفاصيل تضمين المقاول على يجب•

 .العمل صاحب قبل من قدمت

 في يجدها واقعية أخطاء أي على المقاول يرد أن ينبغي•

 .المطالبة إخطار

 الموافقة دليل أنه على الرد عدم يؤخذ أن ينبغي ال•
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) اإلخطارات :العمل صاحب مطالبات

 

  المهندس تحديد .5

 

 

  المادة تحت بشأنها تحديده وإصدار المطالبة، دراسة المهندس على يجب

 .(التحديدات) 3.7

 

 بمطالبة يتعلق فيما مبلغ أي اقتطاع أو استرداد العمل لصاحب يحق ال

 وجد، إن المناسب، المبلغ شامال المهندس تحديد إصدار يتم حتى ، له

 .التحديد تاريخ تلي التي المؤقتة الدفع شهادة في وتضمينه

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=e2IXCIrQ3AE7uM&tbnid=DnnVfPiXn6i9OM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.projectmanager.com/understanding-critical-path-management-concepts.php&ei=W-SwUY2FKIXaOPSzgdAB&psig=AFQjCNHHIj5AgpM0M-FiBuL5gptiOmKOrA&ust=1370633280059397


FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) اإلخطارات :العمل صاحب مطالبات

 

 المطالبات أنواع .6

 : فئات خمس ضمن تقع العمل صاحب مطالبات عام، بشكل

  التأخير تعويضات•

  المعيب العمل عن الناشئة التكاليف•

   العيوب عن اإلخطار فترة تمديد•

  العقد إنهاء عن الناشئة التكاليف•

 العقد قيمة تخفيض•

 التعاقدية الشروط إلى تستند ال•
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 التأخير تعويضات .1

 . االتمام بمدة المقاول  يلتزم لم إذا العمل صاحب تعويض إلى تهدف
 

 :العام للقانون القضائية السلطات معظم في

 العمل صاحب خسارة عن حقيقي مبدئي تقدير إلى تستند أن يجب -

 .التأخير هذا وراء من المحتملة

 .غموض دون من واضح، بشكل محسوب يكون أن يجب المبلغ-
 

 :المدني للقانون القضائية السلطات في

 .كعقوبة تعتبر أن األرجح على -

 المئوية النسبة يضبط القاضي أن ، القانونيين النظامين في الشائع من -

  و ٪5 بين تكون ما عادة التأخر عن الناجمة التعويضات .”العقوبة" لهذه

 .أقصى كحد العقد قيمة من 15٪
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) التأخير تعويضات1.
 

 .العقد بيانات في ذكرها يتم ان يجب ستطبق التي القيمة
 

 التأخر عن الناجمة األضرار التحديد وجه على تتناول ال الفيديك عقود

 .(10.2) الجزئي باإلستكمال يتعلق فيما إال - الوسطى بالمراحل
 

 التأخير تعويضات كانت إذا ،(2.8 ، 38.1.1 المادة) الجزئي لإلتمام

 : المهندس/العمل صاحب على يجب فانه متوسط، بتاريخ تطبيقها يتعين

 ضمن ، “جزء” أساس على الصلة ذات األعمال تعريف•

 الخاصة؛ الشروط

 .به الخاص التأخير تعويضات ومبلغ للجزء االتمام وقت تحديد•
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) التأخير تعويضات1.

 

 :المتأخر الجزئي لإلتمام

 التعويضات توزيع كيفية على النص ينبغي•

 التأخر حال في المختلفة العمل مراحل على

 خصم في الحق فان وإال المشروع، انجاز في

  .سيفقد التأخير تعويضات

 المبلغ خفض : للتطبيق مباشرة طريقة أكثر•

 العقد) األعمال من المكتمل بالجزء المتعلق

 .(جزء لكل تعزى التي القيمة يحدد أن يجب
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) التأخير تعويضات1.

 المهندس تحديد

  المادة أحكام مراعاة مع العمل، لصاحب يدفع أن المقاول ىعل ينبغي

 التأخير تعويضات ،(20.1)

 على المستحقة الوحيدة التعويضات هي هذه التأخير تعويضات تعتبر

 صاحب قبل من العقد انهاء حالة عدا فيما االخفاق، هذا بسبب المقاول

 (15.5) المادة بموجب العمل
 

 :العمل صاحب على يجب ولذلك

 يخصم أن قبل لصالحه المهندس من تحديد على الحصول•

 .التأخير تعويضات

 .الصدد هذا في آخر مبلغ أي يقتطع أو مطالبة يقدم ال•
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) المهندس تحديد

 

 التأخير تعويضات العمل صاحب يخصم ان قبل" : الفيديك عقود دليل

 هو التأخير هذا كان إذا فيما يدقق أن عليه للمقاول، المستحقة األموال من

 األمر كان فإذا .المؤقتة المدفوعات من النقدي التدفق لعجز انعكاس

 تعويضات اقتطاع طريق عن) النقدية التدفقات تناقص زيادة فإن كذلك،

 ."الوضع تفاقم من تزيد ان يمكن (التأخير

 

 عليه يجب التأخير، تعويضات في المطالبة عدم العمل صاحب قرر إذا

 .الحق وقت في بذلك القيام حق على محافظته لبيان المقاول إلى يكتب أن
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

   مالحظات

  .(خاص لشرط تحتاج) مبكر وقت في لإلتمام مكافأة ال : المبكر االنتهاء•

 المقاول منح ثم التأخير تعويضات دفع تم إذا يحدث ماذا : المال استرداد•

  .“خاص شرط إلى تحتاج” للوقت؟ تمديدا

 فقد ، "شئ ال” التأخير غرامة كانت المناقصة بملحق إذا : الضائعة الحقوق•

   .التأخير عن لتعويضات الحقوق جميع العمل صاحب

 من التحقق يتم حتى التأخير تعويضات خصم يمكن ال : المبدئي التقدير•

 الدفع شهادة على االتفاق بعد إال تحديده يمكن ال) النهائي العقد سعر

 استنادا معقول مبدئي تقدير اقرار العمل لصاحب يمكن كيف .(الختامية

   :الحلول  واضح؟ غير مبلغ من مئوية لنسبة

  التأخير؛ تعويضات لحساب مختلفة أسس واستخدام المناقصة ملحق تعديل•

 لقيمة حقيقي تقدير إلى تستند المناقصة بملحق المئوية النسبة أن ضمان•

 .العقد

 



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic– Employer’s claims 

 التصميم أو/و األشغال في عيوب .2

 

 : العيوب عن المسئولية بشأن السؤال فيها يبدأ التي الفترات

 اصالح في االخفاق) 11.4 المادة – العيوب عن اإلخطار فترة1.

  ؛(العيوب

 اجتياز في االخفاق) 9.4 المادة – االتمام عند االختبارات2.

  ؛(االتمام عند االختبارات

 .(االصالح اعمال) 7.6 المادة – البناء3.
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) التصميم أو / و األشغال في عيوب .2
 

 (العيوب اصالح في االخفاق) 4.11 المادة

 العيوب الصالح المطلوبة األعمال جميع تنفيذ المقاول على يتعين•

 ينوب من أو) العمل صاحب به يخطره قد لما وفقا   الضرر، أو

 أو لألشغال بالعيوب االخطار فترة انقضاء قبل أو بتاريخ ،(عنه

  القسم

 في وبدأ األشغال استلم قد يكون العمل صاحب الفترة هذه خالل•

 .استخدامها

 وفقا العمل يكون أن يجب العيوب، عن االخطار فترة نهاية في•

 .“العادي والبلى التلف ” استثناء مع العقد، لشروط
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 تابع - (العيوب اصالح في االخفاق) 4.11 المادة
 

 :المقاول على يجب لذلك

 االستالم شهادة في المذكور التاريخ قبل معلقة أعمال أي استكمال•

  المهندس، لتعليمات وفقا معقولة زمنية فترة غضون وفي ،

 وفقا الضرر، أو العيوب لتصحيح المطلوبة األعمال جميع تنفيذ•

 فترة انتهاء تاريخ قبل (عنه ينوب من أو) العمل صاحب إلخطار

 منها؛؛ الجزء أو لألشغال العيوب عن االخطار

 أي اتخاذ من يتمكن حتى للمهندس إخطار كل من نسخة تقديم•

 .للعقد وفقا ضروري إجراء
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 تابع - (العيوب اصالح في االخفاق) 4.11 المادة
 

 السترداد السعي ثم ومن خلل أي تصحيح ببساطة العمل لصاحب يمكن ال

 فلن المقاول إخطار دون بنفسه العيوب صوب اذا) المقاول من التكاليف

 .(العيوب بند على يعتمد أن العمل صاحب حق من يكون

   : أن حد الى وذلك التكلفة وكذلك المقاول مخاطر من هو العمل

 أو عنه، مسؤوال المقاول يكون تصميم أي•

 للعقد، وفقا ليست المصنعية أو المواد أو التجهيزات•

 .آخر التزام بأي التقيد في المقاول فشل•
 

 :عنه مسؤوال المقاول يكون ال آخر سبب أي إلى يرجع العيب كان إذا

 المادة ويطبق ، (عنه ينوب من أو) العمل صاحب قبل من المقاول إخطار يتم

 أعمال أن لو كما اقتراحا المقاول يقدم ، أي) بالتقييم يتعلق فيما (التغيير) 13.3

 قبل المقاول مقترح على اتفاق هناك يكون أن ويجب تغيير كانت التصليح

 .(التنفيذ

 



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Employer’s claims 

 تابع – (العيوب اصالح في االخفاق) 4.11 المادة

 

 االمتثال في االخفاق

 معقول، بتاريخ الصادر العيوب إلخطار االمتثال في المقاول اخفق إذا

 :العمل صاحب يستطيع

 .المعقولة تكاليفه استرداد و بنفسه االصالح تنفيذ -

 .العقد سعر في معقول تخفيض بتحديد المهندس مطالبة -

 كبيرمن بشكل االستفادة من العمل صاحب يحرم العيب كان إذا-

 .التعويضات ويستلم العقد ينهي أن فله ، منها كبير جزء أو األشغال،
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 تابع – (العيوب اصالح في االخفاق) 4.11 المادة
 

 واالختبار البحث

 بعد أجريت جديدة باختبارات خاصة تكاليف العمل صاحب تكبد إذا

 .(األخرى االختبارات) 11.6 المادة تحت استردادها، فيمكن ، االصالح
 

 الطرف) عيب أي سبب عن البحث المقاول من الطلب يستطيع المهندس

 المقاول كان إذا .(واالختبار البحث هذا تكلفة يتحمل الخلل عن المسؤول

 واجب) 8.11 المادة .الربح مع التكاليف يسترد فأنه مسؤوال ليس

 .(األسباب عن البحث في المقاول
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) تصميم أو / و األشغال في عيوب .2
 

 (اإلتمام عند االختبارات اجتياز في اإلخفاق) 4.9 المادة .2

 

 اجتياز في يفشل العمل ،9.3 المادة تحت االختبار إعادة بعد إذا،

 :يلي ما للمهندس االختيارات تكون ، االتمام عند االختبار

 ؛(العمل صاحب ذلك تطلب اذا) االستالم شهادة إصدار -ا

 العقد؛ متطلبات تغيير -ب

 ؛(11.4) اإلنهاء اجراءات تنطبق ووعندها األشغال رفض -ج

 لتكاليف المقاول دفع ويتطلب األشغال لتنفيذ أخرى ترتيبات اجراء .د

 .االشغال هذه
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) (اإلتمام عند االختبارات اجتياز في اإلخفاق) 4.9 المادة .2

 

 األشغال تسلم شهادة اصدارأ-

 

 المتحققة القيمة نقصان لتغطية مناسبا   يكون بمبلغ العقد قيمة تخفيض يتم”

 .“االخفاق هذا نتيجة العمل لصاحب بالنسبة

 

 لصاحب يجوز ،... محددا   االخفاق بهذا المتعلق التخفيض يكن لم وما"

 الطرفين بين فيما عليه االتفاق يتم أن... التخفيض تقييم يطلب أن العمل

 "االشغال تسلم شهادة اصدار قبل دفعه ويتم ...
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) األشغال تسلم شهادة اصدارأ-

 

 على بناء ذلك يتم فقط) االستالم شهادة يصدر أن المهندس يستطيع ال

 .(العمل صاحب طلب
 

 فشل من بالرغم) األشغال تسلم يختار  العمل صاحب كان إذا

 .العقد سعر تخفيض طلب له يحق ،(االختبارات
 

  الفشل نتيجة القيمة في اإلنخفاض يعكس بمبلغ يكون السعر تخفيض

 

 شهادة إصدار قبل ودفعه عليه، االتفاق يمكن ال التخفيض مبلغ كان إذا

 . 1.20 للمادة وفقا االجراء يتم االستالم،
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) األشغال تسلم شهادة اصدارأ-
 

 :التخفيض حساب طرق

 الحد على بناء الخاصة الشروط في التدريجي المقياس تعريف يتم•

   األداء؛ لمستوى األدنى
 

 في األخذ مع - اإليرادات في بالخسارة السعر في االنخفاض ربط•

 .المسؤولية بحدود يتعلق فيما 6.17 المادة االعتبار
 

 هو كما” لألصل ثالث مهني طرف تقييم على الحصول•

 .“تسليمه تم ما” مقابل “موصوف
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) (اإلتمام عند االختبارات اجتياز في اإلخفاق) 4.9 المادة .2

 

 

 العقد شروط تغيير .ب

 

 .العقد شروط تغيير يجب االختبار في فشل الذي العمل لقبول•
 

 االتفاق يتم أن يمكن ولكن قبل، من به القيام للمهندس يمكن ال•

 .والمقاول العمل صاحب بين عليه
 

  للمادة وفقا العقد، سعر في تخفيض يطلب قد العمل صاحب•

4.11. 
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع( )اإلخفاق في اجتياز االختبارات عند اإلتمام) 9.4المادة . 2

 

 رفض األشغال -ج

 حل في راغب غير أو قادر غير المقاول يكون عندما ةحد األكثر الخيار

 .االختبارات برنامج في واجهته التي المشاكل
 

 تعيين عند التكاليف في وزيادة كبير تأخير) كثيرة مخاطر الى يؤدي

 .(جديد مقاول
 

 في اإلخفاق حالة في االجراء نفس يتبع الخيار، هذا المهندس أخذ إذا

 بالكامل، العقد بإنهاء يقوم العمل صاحب أن أي .(11.4) العيوب معالجة

 الى باإلضافة لتاريخه دفعت التي المبالغ جميع استرداد في ويسعى

 .الموقع اخالء وتكاليف التمويل تكاليف
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

 التصميم أو / شغالاأل في عيوب .2

 (العمل اصالح) 6.7 المادة .3
 

 : عندما يتوجب العمل اصالح

 للعقد وفقا ليس العمل يكون -

 فيمكن للعقد، وفقا ليس األعمال من جزء أي أن اتضح وقت، أي في إذا

 .التنفيذ وإعادة اإلزالة أو واالستبدال، باإلزالة يأمر أن للمهندس

 

 األعمال تغطية يتم -

 للسماح االشغال من جزء أي تغطية قبل المهندس إخطار المقاول على

 طلب الى يؤدي قد القبيل، هذا من إخطار تقديم في الفشل .بمعاينته

 .(التفتيش/المعاينة) 7.3 المادة .عليه بالفتح المهندس
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Claims in Fidic – Employer’s claims 

  (تابع) التصميم أو / و األشغال في عيوب
 

 ( االصالح أعمال) 7.6 المادة .3

 المعقولة الفترة

 من تحدد معقولة فترة خالل االصالح اعمال إكمال المقاول على يجب

 .(عاجلة كانت إذا فوري بشكل تكون قد) المهندس قبل

 على تعتمد المهندس لتعليمات لالمتثال ”المعقولة الفترة" معنى

 .التطبيق الواجب والقانون الظروف

 المسئولية

 التي اإلصالح أعمال ضمان عن مسؤوال سيكون من على ينص لم

 .آخرون بها يقوم

 عن للمقاول المسؤولية تحميل بنيته إخطار العمل صاحب بتقديم يوصى

 .االصالح أعمال

 



FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Employer’s claims 

 (تابع) – ( االصالح أعمال) 6.7 المادة .3

 

 المعقول

 الغير الحالة في فقط تستخدم فانها متطرفة كانت وان التالية الخيارات

 : المعيبة األعمال أو المواد إلصالح معقولة

 .المقاول نفقة على األعمال الصالح آخرين تكليف للمهندس يمكن -

 مقبول، عذر دون المقاول، فشل إذا العقد إنهاء له يحق العمل صاحب -

 .المهندس إلخطار االمتثال في

 

 أن إثبات على قادر المقاول كان إذا السارية، القوانين معظم تحت

 المسؤول هو العمل صاحب يكون معقولة، غير كانت المهندس تعليمات

 .التكاليف عن
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 

 االستثنائيةحداث األإنهاء العقد و

 

 .إنهاء العقد هو خطوة خطيرة للغاية
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Claims and Dispute Resolution: 10 – Termination and Force Majeure 

 اإلنهاء والتعليق

 

 :حاالت اإلنهاء التي يمكن أن تنشأ هي

 إنهاء صاحب العمل بسبب االخفاق -

 لما يخدم مصلحتهإنهاء صاحب العمل  -

 إنهاء المقاول -

 

 .المقاول يمكنه أن يعلق األشغال أيضا

http://www.constructionweekonline.in/article-6349-innocent_termination/
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 خفاقلإل العمل صاحب إنهاء

 

 يعاني المقاول كان إذا لالخفاق العقد إنهاء في الحق العمل لصاحب

 :2.15 المادة ، مثل عدة صعوبات

 أي تقديم أو عرض اإلعسار؛ أو اإلفالس ؛ الحل أو التصفية•

 في الفشل مقبول؛ أداء ضمان على الحفاظ عدم الخ؛ رشاوى،

 عن التخلي األعمال؛ في قدما المضي أو العمل في الشروع

 اصالح إلخطار االمتثال أو االنجاز تسريع في الفشل األشغال؛

 .األعمال كامل على الباطن من يتعاقد األعمال؛

 

 إخطار يكون قد) لإلنهاء يوما 14 للمقاول إخطارا العمل صاحب يقدم

 .“الرشوة أو اإلفالس” .(الحاالت بعض في فوري بإنهاء
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 (تابع) لالخفاق العمل صاحب إنهاء
 

 التحديد

 .دقيق بشكل التحديد اجراءات إتباع يتم أن المهم من

 أنجز قد كان إذا له المستحق المبلغ على الحصول للمقاول يحق

 .العمل صاحب تكاليف منها مخصوما األشغال،
 

 :العقد بإنهاء العمل صاحب إخطار مدة انتهاء بعد

 .آخرين خالل من أو بنفسه األشغال يستكمل قد العمل صاحب•

 .المقاول وبضائع وثائق يستخدم قد العمل صاحب•

 الحالة هذه في بمال، العمل لصاحب يدين ال المقاول كان إذا•

 يوجد ال .(الخاصة نفقته على) وبضائعه وثائقه المقاول يستعيد

 .االستعادة لتعليمات االمتثال المقاول رفض لمعالجة شرط
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 (تابع) التحديد
 

 إلخطار المهندس استالم يوم تسترجع للمقاول المسلمة المرافق•

 .(األعمال من االنتهاء يتم حتى ذلك يمكن ال قد) العمل صاحب

 أي من االستفادة نقل المقاول من يطلب أن العمل لصاحب يحق•

 .الباطن من عقود أو اتفاقات

 .للمقاول المستحقة المبالغ تحديد مهندس على يجب•

 حتى أخرى مدفوعات أي عن االمتناع العمل لصاحب يحق•

 التكاليف بيان يتم حتى ذلك بعد ثم العيوب، اإلخطار فترة انقضاء

 .التأخير وتعويضات العيوب ومعالجة األشغال الستكمال
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 (تابع) لالخفاق العمل صاحب إنهاء
 

   مشروع الغير اإلنهاء

 .العقد إنهاء أسس من يقين على يكون أن العمل صاحب على يجب•

 بناء القرار اتخاذ ويمكن) ومباشرة واضحة المدرجة األسس من بعض•

 .(بسهولة الناشئة األحداث على

 .العمل صاحب تقدير أو حكم تتطلب األخرى األسس•

 .للعقد صريح خرق يكون ما عادة - كبير مشروع الغير االنهاء تأثير•

 :التوصيات•

 .اإلخطار متطلبات اتباع•

 الحق :باالمكان ليس لو) الفيديك بعقد اإلنهاء بند على االعتماد•

 (العام للقانون وفقا
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 مصلحته يخدم لما العمل صاحب إنهاء   

 وذلك مصلحته يخدم لما وقت أي في اإلنهاء العمل لصاحب يمكن•

 .للمقاول إخطار بتقديم

 أخطاء غير أخرى، ألسباب العمل صاحب جانب من اإلنهاء•

 منع الصعب من سيكون أنه حيث يجوز ولكنه .محبذ غير المقاول،

 .فعلها إلى يميل كان إذا القبيل هذا من إجراءات اتخاذ العمل صاحب

 على القدرة عدم : االنهاء من النوع لهذا احتماال األكثر السبب•

   .المشروع الغاء وبالتالي التمويل،

 أو  اإلخطار المقاول استالم تاريخ من يوما 28 بعد يسري االنهاء•

 الحقا يحدث أيهما .األداء ضمان لخطاب العمل صاحب ارجاع تاريخ

 أو آخرين؛ مقاولين أو بنفسه األشغال لتنفيذ باالنهاء يسمح ال ولكن•

 .المقاول قبل من اإلنهاء لتجنب
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 (تابع) مصلحته يخدم لما العمل صاحب إنهاء

 

 : مالحظات

 إذا المشروع استئناف من العمل صاحب يمنع شرط يوجد ال•

 2.15 المادة التنفيذ وقت في حقيقي بديل لديه كان

 

 وأحكام ، 3.16 للمادة وفقا مدفوعات المقاول يستحق•

 المهندس على يجب) 6.17 للمادة وفقا االستثنائية االحداث

 .(الدفع شهادة وإصدار المنجزة األعمال قيمة تحديد
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Claims in Fidic – Termination and Force Majeure 

 (تابع) مصلحته يخدم لما العمل صاحب إنهاء  

 ملخص اإلجراءات    

المقاول يتوقف عن القيام بأي أعمال ، ما عدا ما قد يكلف به لضمان •

 سالمة األرواح والممتلكات واألعمال؛ 

 يسلم المقاول لصاحب العمل أي وثائق، والتي تلقى دفعات مقابلها؛ •

 المقاول يخلي كل ما استجلبه من معدات ومرافق، ويترك الموقع؛•

 (:مع الخصم ان وجد)المهندس يحدد وصاحب العمل يدفع للمقاول •

 المبالغ المستحقة عن األعمال المقبولة؛ •

 تكلفة التجهيزات والمواد الموردة من قبل المقاول؛ •

 التكاليف األخرى أو المسؤوليات التي تكبدت بشكل معقول؛•

تكلفة إزالة األشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع •

 وارجاعها إلى مكان المقاول االساسي؛

 .تكلفة ترحيل موظفي وعمال المقاول لبلدانهم•
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 المقاول قبل من والتعليق اإلنهاء
 

  للمقاول يمكن ما اواضح غير كان األحمر، الكتاب 1987 العام حتى

 : خيارين هناك . دفعاته على يتحصل ال عندما به القيام

   العمل، في االستمرار1.

 ينهي العقد، إنهاء لتبرير يكفي بما جادا الدفع عدم كان إذا2.

 .العقد
 

 .المنازعات بند إلى يلجأ الحالتين، كلتا وفي
 

 يحق ال عادة الدفع، على المقاول يتحصل لم إذا العام، القانون بلدان في

 مبررا يكون وقد للعقد، خرقا يعد ذلك وفعل) العمل تعليق أو اإلبطاء له

 .(لإلنهاء العمل لصاحب
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 المقاول قبل من العقد إنهاء

 :حالة في اإلنهاء في الحق للمقاول

 الدفع؛ بشهادة المحدد المبلغ للمقاول العمل صاحب يدفع ال•

 العمل؛ صاحب تصفية أو افالس•

 وفشل يوما، 84 المهندس قبل من األعمال تعليق تجاوز بعد•

 بعد يوما 28 خالل العمل الستئناف اإلذن إعطاء في العمل صاحب

 .المقاول طلب

 واجباته؛ أداء في كبير بشكل العمل صاحب فشل•

 المالية؛ ترتيباته على دليال تقديم في العمل صاحب فشل•

 من أي العمل صاحب ينقل المقاول، من مسبقة موافقة بدون إذا،•

 ثالث؛ طرف إلى حقوقه أو التزاماته

 المقاول لمستخلص تلقيه من يوما 56 خالل المهندس فشل•

 الصلة ذات الدفع شهادة يصدر أن الداعمة، والوثائق
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 (تابع) المقاول قبل من العقد إنهاء

 :االنهاء اجراءات مدة

 اإلنهاء) العمل لصاحب يوما 14 بعد باالنهاء إخطارا المقاول يقدم•

 .(طويلة لفترات التعليق أو اإلفالس حالة في الفوري

 14 بمدة إخطار تقديم بعد الخدمه إنهاء للمقاول يحق انه حين في•

 اصدار قبل طويلة فترة تعطى ،(لالخطار استثناءين مع) يوما

 الترتيبات على لبرهان العمل صاحب لتقديم يوم105 :مثل االخطار،

 .المقاول قبل من بها المطالبة بعد (4.2 الفرعي البند) المالية

 بعد للمقاول يحق ثم الدفع، شهادة  إلصدار يوما 28 لديه المهندس•

 .(16.1) التعليق إخطار إصدار يوما 28

 .الدفع طلب تقديم تاريخ من يوما 56 بعد يدفع العمل صاحب•

 العمل صاحب .المتأخر الوقت كامل عن فائدة في الحق لديه المقاول

 .للدفع اضافية يوما 42 لديه
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 المقاول قبل من العمل تعليق
 

 تقديم بعد يوما 21 العمل تعليق أو العمل معدل من الحد للمقاول يحق

 :التالية للحاالت (1.16) اإلخطار

  الدفع؛ في العمل صاحب تأخر : مثل ، مستحقاته له يدفع لم إذا•

 المالية الترتيبات لديه العمل صاحب بأن معقول دليل يتلقى ال•

  عليها ومحافظ

 الداعمة، الوثائق مع الدفع طلب على حصوله بعد المهندس، فشل•

 .الدفع شهادة إصدار في
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 (تابع)تعليق العمل من قبل المقاول

 

 العمل، تعليق أو للتباطؤ نتيجة تكلفة تكبد أو/و تأخير المقاول عانى إذا

 :فإنه

 إلجراءات وامتثل للمهندس، (األسباب فيه يحدد) إخطار قدم اذا•

 أو/و الوقت في تمديد يستحق فإنه ، 20.1 للمادة وفقا المطالبات

 .معقول ربح مع التكاليف عن تعويض

 كنتيجة فقط تكبدها يمكن أنه حيث) التجهيز إعادة تكاليف تشمل•

 ؛(للتعليق مباشرة

 العمل، صاحب من الدفع يتم التعليق، أو اإلخطار بعد إذا•

 .العمل استئناف المقاول على يجب يتم، لم اإلنتهاء أن وشريطة
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 االستثنائية األحداث

 الطرفين سيطرة خارج أسبابها تكون التي المطالبات تبريرات لتغطية

 .قاهرة قوة اعتبرت
 

 : فإنه العقد تنفيذ من طرف أي يمنع عندما

 العقد تنفيذ من يعذر قد القصوى، الحالة في أو، التأخير، مسئولية من يعفى

 .إضافية تكاليف أية استرداد يمكنه الحاالت، بعض وفي االطالق، على
 

 : ظرفال أو استثنائيةاال حالةال

 طرف، أي سيطرة نطاق عن خارج -

 العقد، في الدخول قبل له يتحسب ان منطقيا للطرف يمكن ال -

 عليه، التغلب أو تجنبه من معقولة بصورة الطرف يتمكن لم نشأ، أن بعد -

 .اآلخر الطرف إلى ينسب ال -
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 (تابع) االستثنائية االحداث
 

 قوة بسبب الكبيرة التزاماته أداء من منعه سيتم أو منع الطرف كان إذا

 :قاهرة

 االلتزامات، محددا الحدث بهذا اآلخر الطرف يخطر أن بد ال•

 .منه منع الذي واألداء

 كان عندما أو علمه، من يوما 14 خالل إخطار يقدم أن يجب•

 .بالحدث وعي، على يصبح ان يفترض

 االحداث دامت ما األداء من الطرف يعفى االخطار، تقديم بعد•

 الدفع بالتزامات يتعلق فيما عدا ما - األداء دون تحول االستثنائية

 .اآلخر للطرف
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 

 (تابع)االحداث االستثنائية 

 

 مالحظات 

 تمديد الوقت ودفع إضافي. 1

 درجة الحدث الطبيعي. 2

 التسريح. 3
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Claims in Fidic – Termination and Exceptional Event 

   (تابع) مالحظات - االستثنائية االحداث
 

 اإلضافي والدفع الوقت تمديد .1

 لتمديد يستحق فإنه القاهرة، القوة حالة بقوع إخطارا المقاول قدم حالة في

 .التأخير حال في الوقت في

 

 :على يقتصر اإلضافي الدفع

 ؛18.4 مادةال في المحددة الحاالت•

 .األشغال فيه تنفذ الذي البلد في وقع الحدث•

 

 .الدولة على الحربي االعتداء في إضافي دفع ال لذلك
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  (تابع) مالحظات -  االستثنائية  االحداث
 

 التعليق تمديد بعد اإلنهاء .2

 القيام من قاهرة قوة بسبب سيمنع أو الطرف منع إذا العقد إنهاء يجوز

 :التالية للمدة بالتزاماته

 أو متواصلة، يوما 84•

 .القاهرة القوة حادث نفس بسبب فترات عدة على يوما 140•
 

 باالنهاء اآلخر؛ الطرف يخطر أن يجب لإلنهاء يسعى الذي الطرف

 .أيام 7 قبل
 

 لو كما له ويدفع العمل عن المقاول يتوقف الخدمة، بإنهاء االخطار بعد

 .مصلحته يخدم لما العمل صاحب قبل من اإلنهاء أن

 

 

 

Claims in Fidic – Termination and Exceptional event 
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   (تابع) مالحظات - االستثنائية االحداث
 

 التسريح .3

 : العقد تنفيذ أصبح إذا

  أو (حرب منطقة في) قانوني غير•

  أو ،(الفيضان بسبب تماما دمر الموقع) المستحيل، من•

 اإلبطال) المنطبق القانون بموجب التنفيذ من اعفيا الطرفان•

 ،(المدني بالقانون القاهرة القوة العام، بالقانون

 الطرفين تسريح يتم األخر، الى طرف أي قبل من إخطار تقديم وبعد

 .العقد تنفيذ من
 

 القوة لظروف لإلنهاء وفقا له يدفع المقاول يوما؛ 84 لالنتظار حاجة ال

 .القاهرة
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Claims in Fidic – Processing of claims  

 

 

 التعامل مع المطالبات
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 مطالباتال مع التعامل

 بذلك القيام فعدم . الحرص مع 20.1 بالمادة الطرفان يلتزم أن المهم من

 .المطالبة تقديم يمنع أن يمكن

 

 المطالبة على الرد

 المهندس بين عليها االتفاق يتم أخرى فترة أي أو يوما، 42 لديه المهندس

 :يلي بما للقيام ، المطالب الفريقو

 .الموافقة عدم أو بالموافقة مطالباتال على تفصيليا الرد -

 الالزمة، التفاصيل من مزيد أي طلب -

 .المطالبة أسس على الرد -
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 الرد على المطالبة

 

 الموافقة المبكرة على أسس المطالبة. 1

 التعليق التفصيلي على المطالبة. 2

 الرفض الجزئي. 3

 التفاصيل. 4

 

 

 

. 
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 (تابع) المطالبة على الرد
 

  المطالبة أسس على المبكرة الموافقة1.

 .والوقت التكاليف على والسيطرة للمطالبات فعالة إلدارة

 :المبدأ على الموافقة تمت إذا

 دفعات على الحصول توقع في بثقة قدما المضي للمقاول يمكن•

 .للوقت تمديد أو/و مؤقتة

 مراجعة ويمكنه الظروف، بتغير مسبق علم لديه العمل صاحب•

 .لذلك وفقا التمويل تنظيم أو/و التخطيط

 

 :المبدأ رفض تم إذا

 رسميا المهندس من لتحديد يحتاج كان إذا ما يقرر أن يمكن المطالب -

 المنازعات حل مجلس إلى النزاع احالة قبل

. 
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 (تابع) المطالبة على الرد

 

 المطالبة على مفصل تعليق .2

 مفصلة تعليقات تقديم من له فالبد المطالبة،  على يوافق ال المهندس إذا

 .الرفض تدعم المطالبة على

 

 :يلي ما على يكون التعليق

 أو تعاقدي، استحقاق لديه ليس المطالب أن إلى أدت التي األسباب -

 .كافية غير المؤيدة التفاصيل تعتبر لماذا -

 

 

. 
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 (تابع) المطالبة على الرد

 

 الجزئي الرفض .3

 

 :المطالبة من فقط واحد جزء رفض تم اذا

 الجزء؛ هذا رفض تم لماذا المفصلة تعليقاته المهندس يقدم أن يجب -

 التي باألجزاء المتعلقة المستحقات ودفع الدفع على المصادقة ينبغي -

 .عليها الموافقة تمت

 

 

. 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=OBkrhab71QNhZM&tbnid=O559ZND4_-do5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://inlandpolitics.com/blog/2011/05/29/dailybulletin-upland-rejects-chronic-claim/&ei=nTayUff1D8HYPLKygJgL&psig=AFQjCNGHGf_EDBptK2noW5xPL5c1-J741w&ust=1370720252756900


FIDIC  –   INTERNATIONAL FEDERATION OF CONSULTING ENGINEERS   –   WWW.FIDIC.ORG    –   FIDIC@FIDIC.ORG   –   COPYRIGHT 2011 

Claims in Fidic – Processing of claims  

 (تابع) المطالبة على الرد

 

 التفاصيل .4

 

 تفاصيل المهندس فيها يطلب التي المرات عدد على قيود أي يوجد ال

 .للمطالبة أخرى

 كل تقديم يتم حتى االنتظار دون فورا له يدفع أن طالبالم حق من لكن

 .معينة لمطالبة اإلثبات عناصر من عنصر

 

 

. 
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 المهندس تحديد
 

 عن الطرفين بين موافقة على الحصول محاولة المهندس على•

 من جادة محاولة ولكن فقط، كتابة مجرد ليس) المشاورات طريق

  .(المعنية األطراف لجميع اجتماعات عقد خالل

 معقولة زمنية فترة خالل المهندس على االتفاق، فشل حالة في•

 وسجالته معلوماته على يعتمد أن يمكن - عادل تحديد اصدار

 .الخاصة

 :وذلك ، مؤيدة بتفاصيل يدعم أن يجب التحديد•

 صحيح؛ بشكل تم التحديد بأن الطرفين إلقناع•

 مراجعة إلى دعي إذا  النزاع حل مجلس قبل من لالستخدام•

 .التحديد
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 (تابع) المهندس تحديد
 

 أو) يوما 42 غضون في المقاول مطالبة على الرد في المهندس فشل إذا

 إحالة للمقاول يمكن ،(معقولة أو ثابتة زمنية فترة خالل التحديد في يفشل

 المنازعات حل مجلس إلى مباشرة األمر

 

 اتفاق كل تفعيل طرف كل على يجب” :بالتحديد الطرفين يعلم أن بمجرد

 تسوية اجراءات في التالية األعلى الخطوة في يراجع مالم قرار أو

 .المنازعات حل مجلس إلى اإلحالة تكون ما عادة - “.النزاع

 

 

 

. 
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 (تابع) المهندس تحديد
 

 العمل صاحب موافقة

 مطالبات لقبول محدودة سلطة للمهندس يكون األحيان من كثير في•

 .المقاول

 على قادر غير يكون قد المطالبة، على كليا أو جزئيا وافق إذا•

 .التحديد

 موافقة دون المطالبة في تحديده يعلن سوف أنه المحتمل غير من•

 .(رفض التحديد بأن رسميا المقاول إبالغ أو) العمل صاحب

 :في يفشل سوف أنه المرجح من•

 أو تحديد على الحصول طلب على الرد•

 .معقول أو محدد زمني نطاق ضمن المطالبة على الرد•
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