








فض النزاعات هو صنيعة العقد و ارادة طرفيهتجنب و مجلس 







ات ما لم يكن هناك تعارض مع القانون الحاكم للعقد ، يجب إحالة جميع النزاع

تخاذ ال( أو مجلس حل النزاع ، إن أمكن)فض املنازعات /الرسمية الى مجلس تجنب

.قرار ملزم مؤقًتا كشرط مسبق للتحكيم



يجب على "يعد أمرا إلزاميا و ( فض النزاع /مجلس تجنب) DAABفإن ،2017بالنسبة لجميع عقود •
إذا لم )عقد في غضون الوقت املنصوص عليه في بيانات ال( ... األعضاء)األطراف مشتركين تعيين العضو 

".بعد تاريخ استالم املقاول لخطاب القبول ( يوما28يذكر ، 
تشكيل املجلس حتى في حالة اعتراض أحد األطراف•
التقدم بطلب إلى الكيان املخول DAABإذا لم يتم االتفاق على الرسوم ، يجوز ألي من الطرفين أو عضو•

بتعيين أعضاء املجلس لتحديد مبلغ الرسوم غير املتفق عليها
أي مجلس يتم تعيينه في بداية العقد والذي -"دائم مجلس" باعتباره، DAABبشدة بتعيين توص ي فيديك•

:يزور املوقع بشكل منتظم ويبقى قائما طوال مدة العقد ملساعدة األطراف
و![ الهدف األساس ي]في تجنب الخالفات ، •
".حل النزاعات إذا ومتى ظهرت لتحقيق مشروع ناجح •

قرار املجلس يكون ملزما لألطراف واملهندس•



 DAAB" ومع ذلك ، كبديل لـ: "يقول أيًضا FIDICلكن دليل . عند الطلب DABلم يعد يوص ى باستخدام •
اع على قد تفضل األطراف أن يتم تعيين مجلس النز ... املتوخاة بموجب هذه الفقرة الفرعية ، "الدائمة 
جلس م"ويشار إليه بشكل صحيح باسم ... أي ال يوجد دور له في تجنب النزاعات ". ...عند الطلب"أساس 

" ."DABأو" الفصل في املنازعات





:بيانات العقد. قد يتم تضمين قائمة األعضاء املحتملين في العطاء•
-مقترح من قبل صاحب العمل -DAABقائمة األعضاء املقترحين من ............. 21.1•

.DAABلتسمية أعضاء ( رسمي)تعيين كيان .......... -مقترح من قبل املقاول 
أو شخًصا معيًنا من قبل الرئيس FIDICما لم ينص على خالف ذلك ، يجب أن يكون رئيس •
.  نتهية خدمتهميجوز لألطراف تعيين أعضاء ليكونوا متاحين الستبدال األعضاء املستقيلين أو امل•

خالف ذلك ، سيكون االستبدال مشابًها للتعيين الجديد 
.ونية؛ يجب أن يكونوا مهندسين ذوي خبرة عملية الفنية واملالية والقان( ) DAABاختيار أعضاء •
:بناء على معرفتهم وخبرتهم في DAABمن بين عدة عوامل ، ذات صلة كبيرة ، يتم اختيار أعضاء •

قضايا التصميم والبناء ذات الصلة باملشروع ،•
.تفسير وتطبيق وثائق العقد•
عملية تسوية املنازعات ،•
التصميم والبناء املحدد للمشروع ، و•
.لغة العقد والتواصل•



ر بحلول التاريخ املذكو ... يوًما من تاريخ البدء؟ 28في غضون DAABتقوم األطراف بشكل مشترك بتعيين •
.في ملحق العطاء

أن إذا لم يذكر وال يتفق ، يجب. من عضو واحد أو ثالثة أعضاء كما هو مذكور في امللحق DAABيتألف •
يكون ثالثة

ألعضاء اللجوء الى سلة أكبر من ااإلختصاصاتكما يمكن في املشاريع الكبيرة املعقدة و املتعددة •
ب نوع بحيث يقوم رئيس املجلس باالختيار من بينهم حساإلختصاصاتمتعددي “ أعضاءخمسة“مثل

.النزاع الناش ئ
DAABيدفع كل طرف نصف أجر •
"ل من األفضل ، ولكن ليس من الضروري ، إتمام االتفاق بشأن املجلس قبل صدور خطاب القبو "•
عندما يصبح التسريح سارًي  DAABعادة تنتهي صالحية -يتم اإلنهاء فقط باالتفاق املتبادل بين األطراف •
:يجب اختيار األعضاء بعناية لألسباب التالية•

من التوصل إلى قرارات يتعهدون باالمتثال لها ، و DAABالطرفان يقومان بتمكين •
 إزالة عضو •

ً
إال بموافقة الطرفين DAABال يمكن عادة









املهام الرئيسية لألطراف
قبل أن يبدأ املقاول األعمال DAABتعيين •
استخدام املساعدة غير الرسمية•

DAABاملهام الرئيسية لـ 
زيارة املوقع بشكل منتظم•
وضع قواعد إجرائية مفصلة ومتوازنة•
توعية األطراف ومساعدة املشروع•
التركيز على املساعدة في تجنب النزاع واملناقشات غير الرسمية لحل الخالفات•
كفاءة وتبسيط إجراءات التحكيم•





أو /تقديم املساعدة و DAABمن ( كتابًيا ، مع نسخة إلى املهندس)يجوز لألطراف أن تطلب بشكل مشترك •
.مناقشة ومحاولة حل أي مشكلة أو خالف قد ينشأ بينهما أثناء تنفيذ العقد

بوجود مشكلة أو خالف ، فيجوز له دعوة األطراف لتقديم مثل هذا  DAABوبالرغم من ذلك ، إذا علم •
الطلب املشترك

، ما لم 3.7جب املادة يجوز تقديم الطلب في أي وقت ، باستثناء الفترة التي ينفذ فيها املهندس واجباته بمو •
.يتفق الطرفان على خالف ذلك

عبر سواء وجًها لوجه أو)قد تتم املساعدة غير الرسمية أثناء أي اجتماع أو زيارة للموقع أو غير ذلك •
( .الهاتف أو عن طريق الفيديو

يجب أن يكون كال الطرفين حاضرا في مثل هذه املناقشات•
شفهية أو كتابية DAABما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك ، قد تكون تفاهمات •
.األطراف غير ملزمة بالعمل باملشورة التي تقدم خالل هذه االجتماعات غير الرسمية•
ملزًما برأيه الغير رسمي في أي عملية أو قرار لتسوية النزاعات في املستقبل DAABلن يكون •









يوًما من إشعار 28في غضون  (NOD)، يجوز تقديم إشعار عدم الرضا 3.7.5بموجب البند الفرعي •
.التحديد ، وإال يصبح القرار نهائًيا وملزًما

.NODيوًما من 42في غضون  DAABيجوز للطرف إحالة النزاع إلى ، NODبعد إعطاء •
.ى أنه نزاعإذا لم يقدم املهندس إشعاًرا باالتفاق أو القرار في الوقت املناسب ، فسيتم اعتبار األمر عل•
أنه قد تجاوز املدة املسموحة وأصبح  NODيوًما ، يعتبر 42في غضون  DAABفي حالة عدم وجود احالة إلى •

ال غيا
 DAABفي حالة نشوء نزاع بين األطراف ، يجوز ألي من الطرفين إحالة النزاع إلى "ينص على 21.4البند •

( ..."21.3ة سواء تم إجراء أي مناقشات غير رسمية لتجنب النزاع أم ال بموجب الفقرة الفرعي)التخاذ قراره 
مسؤولية تقديم قرار وفًقا للصالحيات املمنوحة له من قبل األطراف خالل DAABيتحمل املجلس•
ويوافق عليها من قبل الطرفين DAABيوًما من بعد إحالة النزاع إليه ؛ أو أي فترة أخرى التي قد يقترحها 84•
يجب أن يكون القرار مسبًبا وكتابًيا•
وإذا فشل في تنفيذ هذه الوظيفة بشكل صحيح فإنه لم يقم بعمله DAABهذه هي وظيفة مجلس•
.يجب أن يطور ويأمر باإلجراء الذي يسمح بذلك•



اإلجراءاتتحديدDAABعلىيجب،اإلحالةاستالمعند•
:ذلكيشملقد.ذلكاألطرافوتتوقع،املسؤوليةيتولىأنويجباإلجراءاتفيDAABيتحكم•

اإلجراءمعتتعاملالتياألطرافمناملذكراتتلقي•
باإلجراءاتيتعلقفيمااألطرافمعالفيديوأوالهاتفعبرمؤتمرأواجتماععقد•
اإلجراءبشأنأمر/قراراصدار•

:يتعلقفيماسابقةتطبيقاتهناكتكون قد•
القضائيباالختصاص•
نزاعبالخاصدليلعلىاملحافظةاملثالسبيلعلى،التحفظيةأواملسهلةأواملؤقتةالتدابير•

فمثال؛اختصاصهتقريراملجلسعلىيجب•
إلى أي مدى ينبغي أن يسمح باملطالبات املضادة؟ •
إذا اعتبر أن الدعوى املضادة غير مناسبة؟ DAABماذا يجب أن يفعل •
إصدار قرار فيما يتعلق بتكاليف األطراف؟/هل لديه اختصاص التخاذ•



األداءضماناستدعاءمثلاملؤقتةالتسهيالت•
األداءضماناستدعاءبعدمطلًباDAABيستقبلأنيجب•
.الضماناستدعاءتمإذامراعاتهايجبالتياألمور •

:مثلمؤقتةتدابير•
تقنيةأمور •
مرحليةدفعةقسط•
(املهندس؟غياب،املثالسبيلعلى)اإلدارة•
الوثائقاعداد•



االستماعجلسة•
اجتماع؟جلسةعقدالضروري منهل•
استماع؟جلسةأيقبلواملذكراتالوثائقمناملزيدتقديمDAABتتطلبهل•
الجلسةومكانتاريخ•
االستماعجلسةفيستتبعالتياإلجراءات•

وحياديةبنزاهةالتصرف•
ضدهاملرفوعةالدعوى علىوالردقضيتهلعرضمعقولةفرًصاطرفكلمنح•
الضروريةغيرالنفقاتأوالتأخيروتجنب،للنزاعاملناسبةاإلجراءاتاعتماد•
املطلوبالزمنيالجدول ضمنالقراراصدار•

.فقطصراحةلهاملمنوحةالصالحياتممارسةDAABلـيمكن•



Reference of the 
dispute in writing to DAB

Submission of 
additional information
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The procedure.

Access to 
the site, etc.

Hearing

DAB gives its decision

Experts

84 days

Cl. 20.4
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Appointment of DAB

28 days

112 days



:قرار املجلس يشمل •

أي أمر بالدفع يكون مستحق الدفع على الفور وواجبا بدون اصدار شهادة•

طراف ؛ من املستفيد توفير ضمان مناسب كجزء من القرار بناًء على طلب أحد األ  DAABقد يطلب •
لى لالعتقاد بأن املستفيد لن يكون قادًرا ع DAABولكن فقط إذا كانت هناك أسباب معقولة تدعو 

21.6سداد هذا املبلغ في حالة عكس القرار من خالل التحكيم بموجب البند 

 لكال الطرفين ، والذي يجب أن ينفذ على الفور سواء كان خاضعً •
ً
أو  NODا لـ يجب أن يكون القرار ملزما

NOD الجزئي أم ال

 عن امتثال املهندس لقرار •
ً
DAABيكون صاحب العمل مسؤوال

.يوًما28إشعاًرا بعدم الرضا في غضون "يجب على الطرف أن يعطي •

.االشعار بعدم الرضا يحدد للمدعي الحق في بدء التحكيم•

يوًما ، يصبح القرار نهائًيا وملزًما28ما لم يتم تقديم اإلشعار بعدم الرضا في غضون •






























