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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
فََأمَّا ٱلزََّبُد   ﴿، قال الله تعالى :   الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

ََََمَّا َما فَ َيۡذَهُب ُجَفآء        ﴾ ۚ  يَنَفُع ٱلنَّاَس فَ َيۡمُكُث ِفى ٱۡۡلَۡرضِ  

 .[17]ا ر   
" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو  ه :في حديث قال رسول الله و 

 ولد صالح يدعو له". 
 : " خير الناس أنفعهم للناس".  وقال 

 العمل عمل نافعا لكل من اطلع عليه كما نسأله األجر والثواب.أسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا 
 
 

 )وماتوفيقي إال بالله عليه توكلت وإليه أنيب(                         
 )ونسأل الله العلي القدير القبول ومن القارئ الدعاء(                      

 
 

 امي محمد فريجأ.د. مهندس / س                                      
 أستاذ الهندسة المدنية                                              
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 تنبيه
 

 لتقديم النصائح القانونية لألطراف المختلفة في العقود، وليس بمرجع قانوني لحسم قانونيا   ا  إن هذا الكتاب ليس مرجع
 النزاع. ونوصي األطراف المتنازعة بأخذ االستشارة القانونية باللجوء إلى أهل الخبرة في المسائل القانونية.

والغرض من هذا الكتاب هو إيضاح الجوانب القانونية للمهندسين ومدراء العقود المتعلقة بعملهم، وإيضاح اإلطار 
 القانوني الواجب االلتزام به أثناء تنفيذ مهامهم في إدارة العقود. 

 
 يتقدم المؤلف بجزيل الشكر لمن ساهم في إعداد وطباعة هذا الكتاب :

 ء الذين قاموا بععداد هذا الكتاب فنيا  وهم :ونخص بالذكر السادة الزمال

 األستاذ/ عبد الحميد محمد سليم -1
 األستاذ/ سيد عمر سالم -1
 األستاذ/ أحمد علي -1
 األستاذ/ فادي محمد السيد -4
 األستاذ/ محمد محمد النشرتاوي  -5
 إسماعيل األستاذ/ أحمد رضوان -7
 

*   *   * 
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 :مقدمة
أن نسبة تتراوح ما  صناعة اإلنشاءات بكثرة المطالبات العقدية والمنازعات المقترنة بها، وتشير اإلحصاءات تتميز

من التكلفة اإلجمالية للمشروع هي نفقات قانونية )ولقد ارتفعت هذه النسبة في أمريكا الشمالية بصورة  %10إلى  %8بين 
قة بمنازعات األطراف تحديدا ، بل إن هذه النفقات التي تصصرف على واضحة(، وتلك النفقات القانونية هي مبالغ ذات عال

المنازعات العقدية والتي تشكل مبالغ هائلة من المنظور العملي سوف تأخذ حجما  أكثر ضخامة لو أن تقديرها شمل 
لتجارية، وتكلفة عالقات اكذلك الخسائر " الخفية " التي عادة ما تقترن بمثل هذه المنازعات، كتشويه السمعة، واإلضرار بال

 الفرص الفائتة، ناهيك عن قيمة الوقت والجهد المبذولين من قبل الجهازين الفني واإلداري لألطراف. 
صناعة اإلنشاءات اليوم هو كيفية حل المنازعات بمجرد حدوثها، أو على األقل السيطرة على  ولعل أعظم تحٍد يواجه

ي سبيل تحقيق ذلك، يتعين على األطراف التثبت من أن العمل يجري وفق الميزانية النزاع والتكاليف المترتبة عنه، إذ ف
المقررة والجدول الزمني الموضوع، وعدم وجود أمور عارضة يكون من شأنها عرقلة المشروع وخلق المشكالت فيما بعد 

لوقت ، وكذلك السيطرة على اوالهدف فى النهاية هو الوصول بالمشروع إلى بر األمان؛ من حيث تمام التنفيذ وجودته
الصعوبة بمكان الوصول إلى مثل تلك النهايات السعيدة دائما ، نظرا  لصفة الندية التي يتسم  والتكلفة وفي الحقيقة فعنه من

السائدة في هذه الصناعة، والتي غالبا  ما تقود إلى مواجهات  Forms of Contractبها أسلوب صياغة نماذج العقود 
 قضائية أحيانا . تحكيمية، بل

وعادة  ما تبدأ المواجهة بين طرفي المشروع اإلنشائي، رب العمل والمقاول، على صورة شكوى يبديها أحدهما تأسيسا  
على أسباب عقدية أو قانونية أو واقعية يرفضها الطرف اآلخر، وهو الوضع الذي يشار إليه بلفظي "خالف" أو "منازعة"، 

اق بين األطراف يجب اإلشارة إليها باعتبارها " خالف"، وذلك ما لم يعد من الممكن التوصل فكل حالة تنتهي بعدم االتف
 " فتتحرك بذلك آليات وبنود حل النزاع ذات العالقة. Disputeإلى حل ودي لها إذ تتحول عندها إلى " نزاع 

تي ، ومع ذلك فعن المنازعات الومن المسلم به أن لكل مشروع إنشائي طبيعة فريدة مميزة عما سواه من المشروعات 
وعات الهندسة غلب مشر أ ن تنتهي أليس من الغريب و  تثور في المشروعات المختلفة كثيرا  ما تكون ذات طبيعة متماثلة،

 .خرى إلى النزاعألالتجارية ا العالقاتوالمدنية بخالف  اإلنشائية
ار عند اختيار الوسيلة المناسبة لحلها األخذ بعين االعتب مهنا ومع نشوب النزاعات في مجال اإلنشاءات الهندسية، يلز 

أمور مهمة، وهي أن العاملين في هذا المجال يعتبرون عامل الزمن من النقاط الحرجة، وكذلك السمعة التجارية في  ةعد
عقد فيما منزاع  إحالةوالوقت الذي يستغرقه  ،التكاليف الماليةالسوق، وخسارة الفرص في عمل آخر، وضياع الجهد و 

 . القضاءيخص التشييد إلى 
ويتناول هذا الكتاب العناصر الرئيسة التي يجب أن يلم بها القائم على العقد )مدير العقد( لتسوية النزاعات بأقل كلفة 
 ممكنة، فيبدأ الكتاب بشرح أسباب النزاع وطبيعته وكيفية تناوله بشكل فعال، بينما يتناول الفصل الثاني أول الطرق لحل

النزاع وهي التفاوض المباشر بين األطراف بغرض إيجاد حل يخدم مصالح الطرفين، ويوطد العالقة بينهما، ويخلق جوا  
إيجابيا  لحل المشاكل بين األطراف، وبناء عالقات أعمال جيدة، مما ينعكس إيجابيا  علي المشروع واألطراف القائمة 

ا الحل، أو نجحت في حل بعض المشاكل وتبقت بعض الخالفات التي عليه، فعذا لم تنجح األطراف في إيجاد مثل هذ
لم تحل، فيمكن في هذه الحالة اللجوء إلى الوساطة. ولذا يتناول الفصل الثالث تعريف الوساطة وشرح مزاياها، وأنواعها، 

الميا  الوساطة عوشرحا  لدور الوسيط، والمهارات التي يجب أن تتوفر لديه، إلى جانب تقديم بعض نماذج ممارسات 
ومحليا  في مجال المشاريع، هذا إلى جانب عرض الوساطة من المنظور الشرعي، وتعد وسيلتي التفاوض والوساطة من 
الحلول الودية التي يتفق عليها األطراف بأنفسهم، وعند ذلك يحتاج الطرفان إلى طرف ثالث لحسم النزاع بينهم، وقد يكون 

، Adjudicatorاوض، ويستعرض الفصل الرابع التجربة اإلنجليزية في المحكم القضائي ذلك عن طريق التحكيم أو التف
وعادة ما يتم ذكر التحكيم كأسلوب لحل النزاعات في عقود التشييد، ويستعرض الكتاب هذا الموضوع في الفصل الخامس 

الم العربي. لقوانين المعمول بها في الععارضا  ألنواعه، وكذلك يتطرق إلى اتفاق التحكيم ومشارطة التحكيم، وذلك وفقا  ل
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وإن لم يتناول العقد طرق حل النزاعات، فعن التقاضي هو السبيل الوحيد لحلها، أو قد ينص العقد علي التقاضي كوسيلة 
لحسم النزاع بين األطراف، ولذا يتناول الكتاب في الفصل السادس عرضا  مختصرا  للنظام القضائي بدرجاته، وكذلك 

التقادم لما له من أهمية في مجال المطالبات القانونية في العقود، وكذلك موضوع تنازع االختصاص بين المحاكم، موضوع 
وفي جميع طرق حل النزاعات يكون هناك احتياج للخبرة إليضاح األمور التي يستعصي على األطراف أو القاضي أو 

نجاز عارضا  أحكام الخبرة، وواجبات الخبير ومسئولياته، وكيفية إالمحكم إدراكها وتناولها، وهو ما يتناوله الفصل السابع 
المأمورية، وكذلك المركز القانوني للخبير، والعناصر الرئيسية التي يجب أن تتوفر في الخبير. ويتناول الفصل الثامن 

الخطأ والضرر  لمسئولية عنمصادر االلتزام في المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، لما في ذلك من أهمية لتحديد ا
الناتج عنه. ومن أهم أسباب النزاع في العقود الهندسية تأخر أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته وما ينتج عن ذلك من 
ضرر علي الطرف اآلخر. ويتناول الفصل التاسع بالتفصيل أنواع التأخيرات وكيفية تناولها وكذلك شرح الطرق المختلفة 

ديد المسئولية عن التأخير، مع تقديم أمثلة عملية على ذلك، والعنصر اآلخر الذي يكون سببا  من أسباب المستعملة في تح
النزاع في العقود الهندسية هو التغييرات في العقد، حيث يؤثر ذلك على كلفة المشروع ومدته، وهو ما يتناوله بالتفصيل 

ناصر الضرر ويترتب عليه تكاليف إضافية على األطراف الفصل العاشر من هذا الكتاب. حيث أن التأخير من أهم ع
التفصيل وفي ختام الكتاب نتناول ب خارج حدود التزاماتهم التعاقدية وتكون هي أساسا  للمطالبات بين األطراف المتعاقدة.

 في الفصل الحادي عشر موضوع الصلح بهدف الوصول إلى الصلح بين األطراف، ولكي يأتي الصلح ثماره يجب أن
 يتم وفقا  للقوانين المعمول بها.

 
*  *  * 
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 :مقدمة
تم في الطبعة الثالثة إعادة هيكلة عدد من الفصول منها الفصل األول والثاني والثالث، كما تم تعديل الفصل الرابع 
بصورة كبيرة، هذا إلي جانب إضافة مقابل مواد القانون المدني لمجموعة كبيرة من الدول العربية هي مصر والكويت 

ا واألردن والعراق واليمن والسودان والجزائر وليبيا لتكون عونا  للمهندس واإلمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسوري
ومدير المشروع في اإللمام بسهولة بما يتوجب عليه الدراية به في قوانين البلدان التي يعمل تحت مظلتها التشريعية، كما 

لي يز اإلماراتية كحاالت عملية عتم تضمين هذه الطبعة مجموعة كبيرة من أحكام محكمة النقض المصرية ومحكمة التمي
أغلب الموضوعات القانونية التي تهم المهندسين ومدراء المشاريع، هذا باإلضافة إلي مجموعة كبيرة جدأ من األشكال 
التوضيحية التي تساعد المهندس ومدراء المشاريع غير المتخصصين بأفرع القانون المختلفة بصفة عامة علي فهم كافة 

 انونية التي يجب عليهم اإللمام بها بطريقة مبسطة وسريعة.الموضوعات  الق
وأخيرا  فقد أرفق بهذه الطبعة من موسوعة إدارة العقود الهندسية وعقود التشييد أسطوانة مدمجة تحوي العديد من 

معها المؤلف ي جاألمثلة والحاالت العملية التي لم يتسع الكتاب لحملها، والتي تهم العاملين بمجال إدارة المشاريع والت
عاما  من الخبرة في مجال إدارة المشاريع الهندسية وعقود التشييد، كما تحوى تلك األسطوانة كافة األشكال  40علي مدي 

 التوضيحية المدرجة بالكتاب، كذلك كافة األحكام والحاالت العملية والمواد القانونية التي تم تضمينها بالكتاب.
 

*  *  * 
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 الفصل األول 

 النزاعات  اجلوانب اإلنسانية يف إدارة وتسوية
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 محتويات الفصل:
 النزاع بصفة عامة. 1-1

 تعريف النزاع. 1-1-1
 في العقود الهندسية. في صناعة البناءمسببات ومصادر النزاع  1-2

 .باإلدارة مصادر النزاعات المتعلقة 1-2-1
 رب العمل.متعلقة بالنزاع مصادر ال 1-2-2
  .متعلقة بالمقاولالنزاعات مصادر ال 1-2-3
 .عوامل ذات طبيعة عامة  1-2-4
ن لكفاالت المقدمة ماوكذلك الضمانات و  وقبول األعمال وتسلمبضمان الجودة والتفتيش  المتعلقة نزاعمصادر ال 1-2-5

  .المقاول
 .حالة الموقع 1-2-6
 .ةعوامل السالم 1-2-7
 .النزاع المتعلقة بمقاولي الباطنمصادر  1-2-8
 .بالعمالة المتعلقة نزاعمصادر ال 1-2-9

 عقود الهندسية.النزاع من منظور األطراف الرئيسة في المصادر  1-3
  .منظور المقاول 1-3-1
 .منظور رب العمل 1-3-2
 عقد.منظور مدير ال 1-3-3
  .منظور المصمم 1-3-4

 .في المشاريع نزاعاتإدارة ال 1-4
 بنية النزاع. 1-5

 نزاع.نموذج لتصعيد ال 1-5-1
 عناصر النزاع. 1-6
 أساليب تناول النزاع. 1-7
 العناصر والجوانب والمفاهيم المساعدة في حل وإدارة النزاع.  1-8

 بعض األمور الهامة الواجب اتباعها في إدارة النزاع.  1-8-1
 طرق وأساليب تسوية وحسم النزاعات. 1-9

 .عمليات التسوية على أساس المصالح 1-9-1
 .مصالح األطرافالتفاوض و  1-9-1-1
 ح.المصال درا بعض األسئلة إل 1-9-1-2
  المصالح.اع على أساس نز المبادئ األساسية لعمليات تسوية ال 1-9-1-3

 .عمليات التسوية على أساس الحقوق  1-9-2

 .القوة باستخدامعمليات التسوية  1-9-3
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 تعريف القوة. 1-9-3-1
 ى ومصادرها والتعامل معها.أنواع القو   1-9-3-2
 .مصادر القوة 1-9-3-3
 أفكار لموازنة القوة. 1-9-3-4

 .نقاط قوة وضعف العمليات المستخدمة لتسوية النزاعات 1-9-4

 
*   *   * 
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 مقدمة:
 موجود في كثير من نواحي الحياة سواء في الحياة الشخصية أو في العمل. Disputeإن النزاع 

يكون و  وقد يكون النزاع مفيدا  أحيانا  إذا ما تم تناوله بشكل بنَّاء، ويكون هداما  إذا ما تم التعامل معه بشكل سيئ.
 اِت ضروريِة؛للقَيْام بتغيير  أحيانا   عاتايصلهم األفراد والجم . وهو قدبالعواطِف القويَّة النزاع في أغلب األحيان مصحوبا  

)رصب ضارة نافعة، حيث يؤخذ النزاع كفرصة لحل المشاكل، وتالفي مثل هذه الخالفات  يصحول الِعالقات إيجابيا   أن نيمكَ و 
 مستقبال ، وتحسين العالقات(.

، عارضة  تممن المصالح الأو أكثر  ناثنيَيتضمن  أو على مستوى جماعي. وقد شخصيعلى مستوى  قد يكون النزاع
 متوافقة.غير تتم رؤيتها على أنها ِِ  عارضةتهذه المصالِح المو  ،فكاراأل وأ رغباتال الحاجات أو وأ

 صالحمبسبب الطبيعة المتضاربة لل، للخالفاتضة عر  عقودِ َيْجعل هذه الالعقود الهندسية  فيتعّدد األطراف إن 
Difference م الخالفات تتحول إلى نزاعات، وعندما تتفاقفي صناعة البناءDisputes   يجب حلها، فعذا لم تحل تدخل

لألطراف علي بعضها البعض وقد تتحول إلي خصومة  Claimsفي حيز أكبر من الخطورة، حيث تتحول إلى مطالبات 
Conflict خدام ن استذات كلفة عالية، خاصة إذا ما تم اللجوء إلى التحكيم والتقاضي لحسم المطالبات، ولذا البد م

 طرق فعالة إلدارته وتسويته. 

عندما تكون األطراف الداخلة في النزاع تملك القدرة والرغبة الكافية لالستماع إلى بعضها البعض والوصول إلى حل 
 للنزاع، فعنه يسهل عندئذ تسوية النزاع. 

يجب  ،ودمسئولية إدارة وتشغيل العقوخصوصا هؤالء الذين لديهم  قطاع إدارة العقود الهندسية والمشاريعفي  عاملون ال
دام األنظمة استختعرفوا على كيفية مل مع هذه النزاعات بطرق بناءة. ولذا فعنه من المهم جدا أن ياعتأن يتم إعدادهم لل

( التالي الهيكل التخطيطي 1-1وهذا ما سوف نعرضه في هذا الفصل. ويوضح الشكل ) والمهارات الفعالة إلدارة النزاع.
 لهذا الفصل.

 

 



 

14 
 

 
 
 

 

 

 

  



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 التفاوض لتسوية النزاعات
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 محتويات الفصل:
 تعريف التفاوض. 2-1
 معالم عملية التفاوض. 2-2
 متطلبات التفاوض. 2-3
 مبادئ عامة للتفاوض البناء. 2-4
 نموذج التفاوض القائم على تكامل وتوفيق المصالح. 2-5

 مراحل عملية التفاوض. 2-6
 التعامل مع أسلوب المراوغة والخداع. 2-7
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 مقدمة:
لحل  ن الوسائل األخرى م شد تأثيرا  أفالتفاوض كأداة للحوار يكون  ،نزاعالإن التفاوض يمثل مرحلة من مراحل حل 

 المشاكل.
رض وتبادل يتم من خالله ع ،حول قضية من القضايا ،قائم بين طرفين أو أكثر ،تعبيري حركيالتفاوض هو موقف و 

حصول على أو لل ،واستخدام كافة أساليب اإلقناع للحفاظ على المصالح القائمة ،وتقريب ومواءمة وتكييف وجهات النظر
 في إطار عالقة االرتباط بين أطراف ،معين أو االمتناع عن عمل ،بالقيام بعمل معين اآلخرطرف ال قناعبعمنفعة جديدة 

 أو تجاه الغير. ،العملية التفاوضية تجاه أنفسهم
ومن الطبيعي أنه عند ظهور أي مطالبة بين طرفين أو أي خالف فعن اإلجراء األولى التلقائي هو التفاوض، أو 

لة مباشر بين األطراف تساعد هذه المرحكما هو متعارف عليه النقاش حول المسائل الخالفية، ومن خالل هذا التواصل ال
في تناول نقاط الخالف وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، والتي بدورها تحدد مدى حجم الخالف والطرق المثلى لحله 

 من خالل ما يستشفه الطرفان أثناء التفاوض.
د تساعد واالستراتيجيات التي ق وأساليب،ومهارات  ،التفاوض علم له خصائص أصبح ة،هميأ من  المرحلةلهذه ولما  

المرء على النجاح في خوض مفاوضات بشكل فّعال يضمن له الوصول إلى أهدافه، أو على األقل تحقيق نسبة نجاح 
 مقبولة. 

ولضمان فاعلية عملية التفاوض ونجاحها في مجال المشاريع، فعنها يجب أن تتم وفقا  للمفاهيم واألساليب التي تم 
في الفصل السابق، حيث يتم فهم عناصر النزاع وكيفية االستفادة من هذا الفهم في حل النزاع، وكذلك  عرضها بالتفصيل

بين المصالح كأسلوب فعال في حل النزاعات في مجال تطبيق العقود.  والمواءمةالتركيز على الحل عن طريق التوفيق 
 لعملية.عال في مجال إدارة المشاريع من واقع الخبرة اوسوف يتم في هذا الفصل التركيز على أسلوب التفاوض الناجح والف
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 محتويات الفصل:
 مقدمة عن الوساطة. 3-1
 الوساطة في حل النزاعات في مجال العقود الهندسية. 3-2

 .العقود الهندسيةالوقت األمثل لبدء الوساطة في نزاعات  3-2-1
 مزايا الوساطة. 3-3

 سلبيات الوساطة. 3-4
 أنواع الوساطة. 3-5
 مراحل عملية الوساطة. 3-6

 مراحل ما قبل الوساطة. 3-6-1
 إعداد األطراف للوساطة. 3-6-1-1
 الجلسة األولي. 3-6-1-2
 بداية عملية الوساطة. 3-6-1-3
 تقييم الموقف بعد الجلسة االفتتاحية. 3-6-1-4
 مالءمته للوساطة.التقييم الشخصي للوسيط في مدى  3-6-1-5
 تحصيل المعلومات. 3-6-1-6
 مخرجات المرحلة. 3-6-1-7

 مرحلة تبادل المعلومات. )مرحلة تحديد نقاط الخالف(. 3-6-2
 مرجلة صياغة األمور المهمة ووضوح الرؤيا: )تحديد المصالح المشتركة(. 3-6-3

 مرحلة تحديد البدائل المتاحة للحل. 3-6-4

 ارات.مرحلة اتخاذ القر  3-6-5

 التغلب على العوائق. 3-6-6

 دور الوسيط:  3-7

  المهارات الالزمة للوسيط. 3-8

 .الصفات الشخصية للوسيط 3-8-1

 .ة الوساطةيإدارة عمل مهارات 3-8-2
 مهارات متخصصة لحل المشاكل لدى الوسيط. 3-8-3

 يستخدمها الوسطاء. بعض المهارات العامة التي 3-8-4

 لعملية الوساطة. اإلجراءات المنظمة 3-9

 أنواع األمور النزاعات التي تصلح لها الوساطة. 3-10

 أخالقيات الوساطة.  3-11

 تأثير الثقافة السائدة على عملية الوساطة. 3-12

 استخدام وسطاء مشاركين. 3-13

 اللقاء المنفرد مع أحد األطراف. 3-14
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 الوساطة في اإلسالم. 3-15

 في مجال الوساطة.التجارب العالمية الرائدة  3-16

 نموذج لقواعد الوساطة في قطاع التشييد. 3-16-1

 الوساطة في المملكة األردنية الهاشمية. 3-16-2

 إدارة الوساطة القضائية. 3-16-2-1

 أنواع الوساطة. 3-16-2-2

 شروط الوساطة. 3-16-2-3

 إجراءات الوساطة. 3-16-2-4

 نتائج الوساطة. 3-16-2-5

 يط.أتعاب الوس 3-16-2-6

 إعادة رسوم الدعاوى للمتقاضين. 3-16-2-7
 إيجاد وسطاء متدربين ومهتمين ومعتمدين. 3-16-2-8

 الوساطة في دولة الكويت. 3-16-3

 نظام التوفيق والتحكيم التجاري. 3-16-3-1

 الشروط النموذجية.  3-16-3-2

 أحكام عامة.  3-16-3-3

 هيئة التوفيق وهيئة التحكيم. 3-16-3-4

 التوفيق. 3-16-3-5

 اجراءات وشروط التسجيل في جداول الخبراء. 3-16-3-6

 نماذج عقود الوساطة. 3-17

 
*   *   * 



 

22 
 

 مقدمة:
نستعرض فيما يلي الوساطة كوسيلة جديدة لحل النزاعات في مجال العقود الهندسية، مدللين بالتجارب العملية في 

 هذا المجال.  
بين  ةم عادوتت محايدطرف ثالث تحت رعاية حل للخالف  إلىطراف النزاع للتوصل أن يحيث تتم مساعي الصلح ب

ة، ولديهم الرغبة في إيجاد عالقات مستقبلية والحرص على ديمومة واستمرارية طراف التي تجمعها مصالح مشتركألا
بقرار  ،ا  ودا  وصلح ةوموتنتهي الخص ،تتم المحاولة إليجاد حل يرضي الطرفينحيث العالقة الطيبة مع الطرف اآلخر 

االلتزامات وفاء بال ةوطريق ،وما تم االتفاق عليه ،ذكر به نقاط الخالفت ،و مكتوبا  أتفاق  شفاهة االوقد يكون الطرفين، 
 ( الهيكل التخطيطي لهذا الفصل.1-1ويوضح الشكل التالي ) ومواعيدها.

 
*   *   * 
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 الفصل الرابع

 التشييد النزاعات يف قطاعطرق أخرى حلل 
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 حمتويات الفصل:

 حل النزاعات أثناء سير العقد. -4
 .( ECC )أهداف مستندات عقد الهندسة واإلنشاء 4-1

 المرونة. 4-1-1
 الوضوح والبساطة. 4-1-2
 التركيز على اإلدارة الجيدة والتوزيع الفعال للمخاطر. 4-1-3

 (. ECCالصفات األساسية لعقد الهندسة واإلنشاء )  4-2
 (.ECCالصفات والمعالم األساسية لعقد الهندسة واإلنشاء ) 4-3

 فصل األدوار والمسئوليات. 4-3-1
 مدير المشروع. 4-3-1-1
 المشرف الفني. 4-3-1-2
 المصمم. 4-3-1-3
 المحكم القضائي. 4-3-1-4

 المستشار المحايد. 4-4
 فض النزاع التابعة لرب العمل.مجالس  4-5
 عقد المحاكم الصورية. 4-6

 
*   *   * 
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   (Adjudicatorحل النزاعات أثناء سير العقد ) -4
 ( في المملكة المتحدة (NEC) النموذج الهندسي الجديد )

المملكة المتحدة بدراسة مكثفة  في (ICE)المدنيين  المهندسين عهدن القانونية لمئو قامت لجنة الش 1985عام في 
ن التعديل أالمعهد أدرك  وقداإلنشاءات سة المدنية ومشروعات دتصميم الهن فيالعقود القائمة المستخدمة  الستراتجيات

 لشروط التعاقد الزم. الجوهري 
فاعل ت، و 1991يناير  فيالجديد  الهندسيللعقد  االستشاريةة عوقد صدرت الطب 1987 فيوقد بدأ إعداد المواصفات 

ير من التعليقات الكثوتم تجميع على العقود الفعلية.  باختبارهاوالمنظمات واألفراد مع النسخة  أرباب األعمالكبير من  عدد
العقد الهندسي الجديد(  / NECة األولى من )عإعداد الطب فيأرسلت إلى اللجنة وقد تم مراعاتها  والتيعن التطبيق 

عن حالة التشييد في المملكة  بععداد تقرير ) 1994يوليو  فيام( ثقام السير )ميشيل ال . وقد1991رس ما فيوالتي بدأت 
من خالل عدة تحسينات  ( (NECالجديد  يسدالنسخة األولى للعقد الهنعلى استعمال شجع هذا التقرير  (.المتحدة 

 يالهندسة الثانية للعقد ع. والطبةد الحديثو لعقا ئمع مباد يتوافق تماما   ( NEC )دة تم التوصية بها لضمان أن دمح
 الحسبان اعتبارات مثل: فيبالوضع  1995عام  فيتم نشرها   ( NEC )الجديد
  .وصيات )السير/ميشيل الثام(ت -
 إجراء الحكم القضائي. تحديد -
 بعض التغيرات نتيجة لالنتقادات والتجارب العملية السابقة في تطبيق العقود. -
 التأمين. تالبدائل الزمة الستراتجيا -

. وقد قدم هذا العقد نموذجا  جديدا  (ECC)( اسما  جديدا  وهو عقد الهندسة واإلنشاءNECأخذ العقد الهندسي الجديد )
لتناول نزاعات العقود الهندسية، وهو ما سيتم شرحه باختصار شديد في هذا الفصل، نظرا  لنجاح هذا األسلوب في اإلدارة 

 لفعالة لنزاعات التشييد وفقا  لإلحصائيات الواردة من المملكة المتحدة في هذا المجال.ا
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 الفصل اخلامس

 التحكيم
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 حمتويات الفصل:

 ماهية التحكيم. 5-1

 أنواع التحكيم. 5-2

 التحكيم االختياري )العادي(.  5-2-1

 .عناصر التحكيم العادي 5-2-1-1

 خطوات التحكيم العادي.  5-2-1-2

 .مميزات وعيوب التحكيم العادي 5-2-1-3

 .التحكيم اإلجباري )المؤسسي( 5-2-2

 التحكيم القضائي.  5-2-3

 .ماهية التحكيم القضائي وخصائصه 5-2-3-1

 .التطور التشريعي للتحكيم القضائي 5-2-3-2

 .القضائيالتمييز بين التحكيم االختياري والتحكيم  5-2-3-3

 التحكيم الدولي. 5-2-4

 معيار التحكيم الدولي والداخلي. 5-2-4-1
 .تنفيذ أحكام هيئات التحكيم األجنبية 5-2-4-2

 مزايا وعيوب التحكيم بصورة عامة.  5-3

 هيئة التحكيم. 5-4

 اتفاق التحكيم. 5-5

 .اآلثار الموضوعية التفاق التحكيم 5-5-1

 مشارطة التحكيم. 5-6

 لتحكيم في العقود.شرط ا 5-7

 .تعريف شرط التحكيم وطبيعته  5-7-1

 .شروط صحة شرط التحكيم وأثر بطالنه على العقد األصلي 5-7-2

 .آثار شرط التحكيم 5-7-3
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 مقدمة: 
قديما  كانت القوة تصوِجد الحق وتحميه، وكان الفرد يقتضي حقه بيده أو بمساعدة عشيرته، إذ إن حرية وحق الدفاع 
أحد لوازم الوجود اإلنساني وحق من حقوقه الطبيعية، وبعد تطور المجتمع اجتماعيا  واقتصاديا  وفكريا  وبعد ظهور تنظيم 

ة في تقييد هذا الحق بعدم جواز اقتضاء الفرد لحقه، إذ باشرت الدولة وظيفة الدولة حل القانون محل القوة وبدأت الدول
القضاء وغدت حكرا  عليها، لذا كانت العدالةص عدالة  عامة تمارسها الدولة من خالل أجهزتها القضائية واستثناء  في نطاق 

ور اعتبار أن التحكيم صورة من صمنازعات معينة ظهر نظام التحكيم خارج إطار قاضي الدولة ويشاركه في القضاء ب
القضاء الخاص الذي ينظمه القانون، إذا  فالقانون يجيز نظام التحكيم ويمنح الحق للخصوم في اختيار المحكمين، 

يعترف للمحكم بسلطة الفصل في النزاع، ويصَعرف الفقهاء التحكيم على أنه " اتفاق على طرح النزاع على أشخاص معينين و 
 االتفاق في صورة شرط أو مشارطة ". ن يفصلوا فيه دون المحكمة المختصة به، ويكو يسمون محكمين ل

معات البدائية في المجت قبل القضاء فهو قديم قدم المجتمعات والقوانين، وقد كان سائدا   نشأ التحكيم تاريخيا  ولقد 
معات الفرعونية في المجت ولقد كان عرفا  ، والقبلية باعتباره األداة الضرورية للتسوية الودية للمنازعات عن طريق الغير

كذلك فعنه يمثل الصورة النموذجية لحل المنازعات التي تثور بين الناس في ظل أحكام الشريعة ، والرومانية القديمة
 اإلسالمية.

 ،لفصل في المنازعات التي تثور بين األشخاصاهو صاحب الوالية ب -كأصل عام  -ومن المسلم به أن القضاء 
لفة الباهظة والك ،ومنها إطالة أمد التقاضي ،ن المشرع لحكمة يتوخاها ناتجة عن العيوب التي قد تسند إلى القضاءبيد أ

 سمون "ي ض بواسطة أفراد عاديين،فَ في بعض األحيان، يسمح بعخراج بعض المنازعات من والية القضاء العادي كي تص 
 ارون من قبل الخصوم كأصل عام.ختَ محكمين " ويص 

ارتبط نمو المعامالت الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم كـطـريق لحل المنازعات حتى  ولقد
أنه أصبح سمة بارزة في المعامالت المحلية والدولية وقد ساعد على انتشار التحكيم رغبة المتعاملين في التحرر بقدر 

نية للتقاضي بالقدر الذي يوفر لهم سرعة الفصل في المنازعات عموما  اإلمكان من القيود التي تفرضها النظم القانو 
وخاصة المنازعات التجارية، تلك المنازعات التي يتعين الفصل فيها بأقصر وقت ممكن حتى تستقر المراكز القانونية 

ضيق نطاق، النزاع في أبين المتنازعين وبأقل قدر ممكن من العالنية والنشر وبعجراءات مبسطة تتيح في مجالها احتواء 
يضاف إلى ذلك توافر التخصص المهني لدى األشخاص الذين يناط بهم حل تلك المنازعات التي تتسم بالتعقيدات في 
المعامالت المدنية والتجارية عموما  والمعامالت الدولية خاصة وما يرتبط بها من أمور فنية وعادات وأعراف ومصطلحات 

 الكشف عن مقدار تعلقها بالنزاع ومدى أثرها على حقوق المتنازعين.تحتاج للوقوف على فحواها و 
مما تقدم نخلص إلى أن التحكيم ليس وليد الحاضر وال من صنع النمو االقتصادي أو االزدهار، ولكن الحاضر 

حكيم توالتنمية طورتا منه حتى غدا ظاهرة من ظواهر العصر، ولقد استخدمت المجتمعات العربية قديما  بعض صور ال
في المنازعات بين القبائل، كما ظهرت بعض صور التحكيم بمفهومها االبتدائي قبل تنظيمه تشريعيا ، إال أن التوسع 
بالتجارة الداخلية والخارجية أوجد الضرورة للتوسع في نظام التحكيم، والطبيعة التجارية للعالقات داخل المجتمعات العربية 

م التحكيم كعحدى الطرق البديلة لحل النزاعات، فعلى سبيل المثال أفرد المشرع المصري دفعت المشرع العربي النتهاج نظا
لنظام التحكيم، وظل العمل ساريا  بهذه النصوص  1978لسنة  11الباب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 

المواد المدنية والتجارية، كما صدر في دولة  بشأن التحكيم في 1994لسنة  17إلى أن تم إلغاؤها بعصدار القانون رقم 
، وذلك 1980وعمل بالتحكيم وفقا  لهذه القواعد حتى تاريخ إلغاء هذا القانون في سنه  1970لسنة  7الكويت القانون رقم 

الذي طور من النصوص المنظمة للتحكيم في باب  1980لسنة  18بصدور قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 
، هذا فضال  عن صدور القانون 1001لسنة  17وتم تعديلها بالقانون رقم  188حتى  171كيم التي تشمل المواد من التح
 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية. 1995لسنة  11رقم 
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كيم المصري حوفي هذا الفصل سوف نقوم بشرح التحكيم كطريقة بديلة لحل النزاعات، وذلك عن طريق شرح نظام الت
ونظام التحكيم الكويتي، مع ضرورة األخذ في االعتبار أن لكل نظام من النظامين خصوصيته، وهو ما يدعونا لبيان 
نقاط االختالف بين النظامين، وهو ما يدعونا كذلك لتذكير القارئ بضرورة الرجوع إلى نظامه القانوني الخاص، ذلك أنه 

( التالي الهيكل التخطيطي لهذا 1-5العربية في هذا الفصل. ويوضح الشكل )ال يسعنا عرض كافة أنظمة التحكيم 
 الفصل.

 
*   *   * 
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 حمتويات الفصل:
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 مقدمة:
إن الحق الذي ال مرية فيه، أنه ليس من العدل بحال ذلك الذي يأتي بعد فوات األوان، فعن ذلك إلى الظلم أدني، 

من جهد أو  –صاغرا   –وبه أشبه، كذلك ليس عدال  ذلك الذي يرهق كاهل المستجير به المتطلع إليه بثمن غال يبذله 
 مال.

ة المدني هي موطن العدل بمضمونه وفحواه، فعن التشريعات اإلجرائيكذلك لئن كانت التشريعات الموضوعية كالقانون 
هي إليه الطريق واألداة، ذلك ألن الرسالة األولى واألخيرة للتشريعات اإلجرائية أن تكون أداة طيعة ومطية سهلة لعدل 

على سد  ال ، عدل حريصسهل المنال مأمون الطريق ال يحفل بالشكل وال يلوذ به إال مضطرا  يصون به حقا  أو يرد باط
الذرائع التي يتسلل منها المبطلون من محترفي الكيد وتجار الخصومة. )المذكرة اإليضاحية لقانون المرافعات المدنية 

 والتجارية المصري(.
ذلك ألن قانون المرافعات هو حجر األساس في بناء القوانين اإلجرائية، األمر الذي يجب معه أن تمتاز نصوصه 

الشمول والمرونة حتى توفر للقاضي من وضوح الرؤية ما يمكنه من إنزال حكم القانون على الروابط القانونية بالدقة و 
على نحو يجعل الحقيقة القضائية التي يعلنها في أحكامه أقرب ما تكون إلى الحقيقة الواقعية، وحتى يكون مضمونه قريبا  

سيلة لضياع حق. وفيما يلي نستعرض ذلك النظام القضائي ودرجاته. من إدراك كل مواطن فال يتخذ سلعة الستغالله أو و 
 ( الهيكل التخطيطي لهذا الفصل.1-7ويوضح الشكل التالي )

 
*   *   * 
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 الفصل السابع

 دور اخلربة يف تسوية النزاعات
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 حمتويات الفصل:
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 مقدمة:
يزداد دور الخبرة أهمية في هذا العصر مع ازدياد المعامالت والمبادالت، وتنوع األنشطة االقتصادية، وتعقد الحياة، 

دات المشاكل القانونية وما يكتنفها من تعقي األمر الذى تزداد معهوزيادة االتصال، وتنوع المعارف، وكثرة التخصصات، 
 الخبرة. االستعانة بأهلوأمور فنية، مما تكون الحاجة معها ملحة إلى 

وتعرف الخبرة بأنها " إجراء للتحقيق يعهد بها القاضي إلى شخص يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم 
 لشخص العادي، وال يستطيع القاضي الوصول إليه وحده ".بحثها إبداء رأي فني أو علمي ال يتوافر حتى لدى ا

 الذي ينحصر في المسائل الفنية البحتة، وهي المسائل التي من المسائلويقصد بالخبرة في هذا المجال، ذلك النوع 
تنازع في ميستعصى على القاضي إدراكها بنفسه أو اإللمام بكافة جوانبها، فقوام الخبرة هو بحث حقيقة العناصر الفنية ال

 أسباب التأخر، تأثير التغييرات على العقد، األعمال اإلضافية.وجودها، ومن 
فالوصف الفني للمسألة محل النزاع هو الذي يبرر االلتجاء إلى الخبرة كمساعد للقضاء، فالخبير ليس قاضيا ، ذلك 

فاق عام التي ال يجوز مخالفتها أو االتأن سلطة القضاء ليست مما يجوز التفويض فيه، وتلك قاعدة من قواعد النظام ال
على مخالفتها، فمهمة الخبير تنحصر في مساعدة القاضي على فهم المسائل الفنية المتعلقة بالنزاع المطروح عليه، وذلك 

 ليتمكن من الفصل في أصل النزاع، والتي يعجز عن الوصول إليها وحده، لخروجها عن دائرة معلوماته.
ستئناف باريس، بأن " الخبرة ال يمكن األمر بها إلثبات حقيقة الوقائع، الواردة في الدعوى وفي ذلك قضت محكمة ا

والتي لم يتفق عليها الخصوم، ويجب في هذه الحالة اللجوء إلى التحقيق، إذ هو الوسيلة الوحيدة التي أقامها القانون، 
 إلثبات الوقائع التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى ".

عن ما يخرج عن المسائل الفنية البحتة يدخل في وظيفة القاضي، التي ال يجوز له التفويض فيها، ويقع مما تقدم ف
 مخالفا  لقواعد القانون المتعلقة بالنظام العام، ذلك أن القاضي في هذه الحالة ينقل للخبير سلطته أو وظيفته القضائية.

ة قانونية، فالقاضي يفترض به العلم بالقانون، والفصل كما أنه ال يجوز كأصل عام أن يكون موضوع الخبرة مسأل
لمسائل القانونية وال يرد على ا أو الفنية،فيما يعرض عليه من دعاوى وفقا  له، فنظام الخبرة ينحصر في المسائل الواقعية 

خصوم مالكا  كان أحد ال اعتبر تفويضا  للسلطة القضائية يخالف النظام العام، ومن ذلك ندب أحد الخبراء لبيان ما إذاوإال 
أم ال لمحل النزاع، ألن الخبير في هذه الحالة سوف يفصل في مسألة قانونية تدخل في اختصاص القاضي وحده وال 

 التفويض فيها. للقاضييجوز 
كما أنه ال يجوز أن يكون موضوع الخبرة إجراء تحقيق، بمعناه العام في الدعوى ومن ذلك المعاينة، واستجواب 

ألة وإال عد ذلك تفويضا  من القاضي للخبير بسلطته القضائية بالفصل في مس بعد حلف اليمين،، وشهادة الشهود الخصوم
 قانونية وهو ما يخالف قواعد النظام العام.

ويجب أن يتضمن الحكم بندب الخبير تحديدا  دقيقا  لمأموريته بما يتناسب وطبيعة المنازعة، وذلك بهدف بقاء أعمال 
دي إلى القضائية يحرمه القانون، مما يؤ  من السلطةي نطاقها الصحيح قانونا ، وذلك لكي ال تعد تفويضا  عاما  الخبرة ف

يصبح بناء  على هذا اإلجراء الباطل، و  تقدم بهبطالن الحكم بندب الخبير، وينسحب هذا البطالن إلى عمل الخبير الذي 
 الحكم مخالفا  للقانون، مما يوجب نقضه.

لكون البطالن في هذه الحالة متعلق بالنظام العام، فعنه يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض وكنتيجة 
، كما يجوز التمسك به ولو كان الخصوم قد سبق لهم الرضا بالحكم الباطل لتعلق هذا البطالن بالنظام ومحكمة التمييز

 العام. 
لخبرة في لحكام العامة ، وذلك قبل أن نتطرق للحديث عن األوفيما يلي سوف نقوم بالتمييز بين الخبرة والتحكيم

 القانون المصري وقانون تنظيم الخبرة الكويتي تباعا . 
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 الفصل الثامن

 املسئولية العقدية والتقصريية

  



 

42 
 

 
 

 

 حمتويات الفصل:
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43 
 

 مقدمة:
 من القانون المدني المصري على أن )كل خطأ سبب ضررا  للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض(.  171تنص المادة 

من  181من القانون المدني الكويتي، والمادة  117ويقابل هذا النص في القوانين المدنية العربية األخري : المادة 
من القانون المدنى األردنى،  157من القانون المدنى البحرينى، والمادة  158قانون المعامالت المدنية اإلماراتى، والمادة 

من قانون المعامالت  118من القانون المدني السوري، والمادة  174، والمادة من القانون المدني القطري  199والمادة 
من  104من القانون المدني اليمني، والمادة  104من القانون المدني الجزائري، والمادة  114المدنية السوداني، والمادة 

 من القانون المدني الليبي". 177القانون المدني العراقي، والمادة 
ئولية المدنية بوجه عام المسئولية عن تعويض الضرر الناجم عن اإلخالل بالتزام مقرر في ذمة ويقصد بالمس

المسئول، وقد يكون مصدر هذا االلتزام عقد يربطه بالمضرور وعندئذ تكون المسئولية مسئولية عقدية يحدد مداها وأحكامها 
خاصة بالمسئولية العقدية، كما قد يكون مصدر ذلك العقد المبرم بين الطرفين من ناحية ومن ناحية أخرى القواعد ال

االلتزام القانون، ينص عليها ويفرضها على الجميع، وحينئذ تكون المسئولية مسئولية تقصيرية يستقل القانون بتحديد مداها 
 وأحكامها.

 :وقد استقر الفقه والقضاء على التمييز بين المسئوليتين، وقد يظهر أثر ذلك التمييز في اآلتي 
فمن حيث األهلية، تستلزم المسئولية العقدية توافر أهلية األداء التي يستلزمها القانون الموضوعي الذي يحكم    

 التصرف، ألنها ترتكز على اإلرادة، في حين يكفي لقيام المسئولية التقصيرية مجرد التمييز فقط.
لغاية ام بتحقيق غاية، تتحقق المسئولية بعدم تحقق اومن حيث درجة الخطأ، ففي المسئولية العقدية، إذا كان االلتز    

أو النتيجة، وإذا كان االلتزام ببذل عناية، فعن الخطأ يقاس بمعيار الرجل المعتاد فال تقوم المسئولية عن الخطأ اليسير، 
 أما في المسئولية التقصيرية، فعنها تقوم دائما على الخطأ ولو كان يسيرا.

أن اإلعذار واجب في المسئولية العقدية، وذلك على خالف الوضع في المسئولية  ومن حيث اإلعذار، نجد   
 التقصيرية التي ال يجب فيها اإلعذار.

ومن حيث مدى التعويض، حيث يقتصر التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المتوقع فقط، على عكس    
 متوقع وغير المتوقع.المسئولية التقصيرية التي يكون التعويض فيها عن الضرر ال

ومن حيث التضامن في المسئولية، فهو ال يقوم في المسئولية العقدية إال بنص في العقد أو نص في القانون،    
 على عكس المسئولية التقصيرية، التي يتوافر فيها التضامن دائما.

ع في العقدية، في حين أنه ممتن ومن حيث االتفاق على اإلعفاء أو الحد من المسئولية، فهو جائز في المسئولية   
 المسئولية التقصيرية.

والمسئولية بصفة عامة هي جزاء اإلخالل بالتزام وجب القيام به, ولكن تختلف المسئولية باختالف نوعية هذا االلتزام 
 ن كل منها. عوهو ما يدعونا بداية للتفرقة بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، وذلك قبل أن نتطرق للحديث 
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 الفصل التاسع

 التأخري يف إجناز األعمال 

 وحتديد مسئولية األطراف عنه
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 مقدمة:
 التي تم شـــــــــرحها بالتفصـــــــــيل في الكتاب الرابع، فلقد قدمالتغيرات من األمور المحتملة في كافة المشـــــــــاريع للعوامل 

المؤلف في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة شرحا  تفصيليا  لكيفية التعامل مع هذه التغيرات التي تطرأ أثناء سير العمل 
زاع نتيجة نوإدارتها وكيفية التعامل معها، وفي هذا الفصـــل ســـوف يتم تناول بعض العناصـــر التي تكون في العادة محل 

هذه التغيرات وكيفية التعامل معها، ونرجو من القارئ الرجوع إلى فصــــــول التغييرات في العقد في الكتاب الرابع من هذه 
المجموعة، حيث إن هذه األمور لن يتم تكرارها في هذا الفصـــــــــل وهي على جانب كبير من األهمية لفهم محتويات هذا 

 يكل التخطيطي لهذا الفصل.اله 1-10الفصل. ويوضح الشكل التالي 
 

*   *   * 
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 حمتويات الفصل:
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 مقدمة:
بعد أن استعرضنا في الفصول السابقة النزاع بشكل عام، وفي صناعة البناء بشكل خاص، فعن المناهج المتبعة لحل 

 النزاع يمكن اختصارها مرتبة كاآلتي من األسهل إلى األصعب:
 والصلح.التفاوض  -1

 الوساطة لمساعدة األطراف على الصلح. -1

 التحكيم. -1

 القضاء. -4

ولما كانت شريعتنا السمحاء تدعو إلى الصلح والتراضي في الخصومات، نستعرض في هذا الفصل الصلح بالتفصيل 
 التالي الهيكل التخطيطي لهذا الفصل. 1-11في الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية. ويوضح الشكل 

 
*   *   * 
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