
ادارة العقد



وا�سؤوليةا�خاطر�
 )RISKS AND RESPONSIBILITY(



) FORCE MAJEURE(القوة�القاهرة�
Definition of Force Majeure  القاهرةالقوة�تعريف�

:بـواقعة�أو�ظرف�استثنائي�يتصف�أي�" القوة�القاهرة"يع���مصطلح��
انه�خارج�عن�سيطرة�أي�فريق،.١

انه�لم�يكن�بوسع�ذلك�الفريق�ان�يتحرز�منه�بصورة�معقولة�قبل�ابرام�العقد،.٢

الذي�لم�يكن�بوسع�ذلك�الفريق�ان�يتجنبه�أو�يتGفاه�بصورة�معقولة�عند�حدوثه،.٣

.انه��Tيعزى�بشكل�جوهري�اMى�الفريق�Kخر.٤



) FORCE MAJEURE(القوة�القاهرة�
Definition of Force Majeure  القاهرةالقوة�تعريف�

القوة�القاهرة�يمكن�ان�تشمل،�ولك[\ا�ليست�محصورة�Xي�أي�من�أنواع�الوقائع�أو�الظروف�ان��
: hستشنائية�التالية،�طاaا�تحققت�فc\ا�الشروط�اaدرجة�أعGه�جميعها

الحرب�أو�hعمال�العدوانية�أو�الغزو،�أو�افعال�hعداء�hجانب،.١

التّمرد�أو�اعمال�hرهاب�أو�الثورة�أو�العصيان�أو�الحرب�hهلية،.٢

من��hضطرابات�أو�اaشاغبات�أو�حركات�hخGل�بالنظام،�أو�hضرابات�أو�الحصار�من�قبل�اشخاص.٣
غ}{�أشخاص�اaقاول�واaستخدم}ن�Kخرين�لدى�اaقاول�واaقاول}ن�الفرعي}ن،

�عتدة�الحربية�أو�اaواد�اaتفجرة�أو�hشعاعات�hيونية،�أو�التلوث�باTشعاعات�النووية،.٤

.كوارث�الطبيعة�مثل�الزTزل�أو�hعاص}{�أو�العواصف�العاتية�أو�النشاط�ال�{كاني.٥



) FORCE MAJEURE(القوة�القاهرة�
Definition of Force Majeure  القاهرةالقوة�تعريف�

تحقاقاته�يجب�أن��Tيطبق�حكم�القوة�القاهرة�ع�ى�ال��امات�أي�فريٍق�Xي�أن�يدفع�اMى�الفريق�Kخر�اس�
ليل�من�و�يتع}ن�ع�ى�كل�فريق�ان�يبذل�قصارى�جهوده�اaعقولة،�Xي�كل�hوقات،�للتق. بموجب�العقد

علم�الفريق�كما�يتع}ن�ع�ى�كل�فريق�أن�ي. التأخر�Xي�اداء�ال��اماته�بموجب�العقد،�كنتيجة�للقوة�القاهرة
.Kخر�عند�توقف�تأثره�بالقوة�القاهرة

�اذا�منع�اaقاول�من�أداء�أي�من�ال��اماته�بموجب�العقد�نتيجة�لقوة�قاهرة�يصبح�اaقاول�مستح�
ً
قا

لتمديد�مدة�hنجاز�بسبب�هذا�التأخ}{،�اذا�كان�hنجاز�قد�تأخر�أو�سوف�يتأخر،�اذا�حصل�أي�من�
.�حداث�القاهرة�Xي�الدولة،�اس�{داد�اي�كلفة�كهذه�أو�إعداد�تقديراته�بشأ�\ا



) FORCE MAJEURE(القوة�القاهرة�
Definition of Force Majeure  القاهرةالقوة�تعريف�

رة�اذا�تعذر�hداء�Xي�تنفيذ�كل�hشغال�بصورة�جوهرية�aدة�تحددها�شروط�العقد�بسبب�القوة�القاه�
اشرة�باتخاذ�فعندها�يمكن��ي�فريق�ان�يرسل�اMى�الفريق�hخر�اشعارا�بإ�\اء�العقد�ويتع}ن�ع�ى�اaقاول�اaب

يقوم��hجراءات�للتوقف�عن�العمل�وازالة�معداته،�و�عند�ا�\اء�العقد��\ذه�الصورة،�يتع}ن�ع�ى�اaهندس�ان
:  بتقدير�قيمة�hشغال�ال���تم�انجازها،�و�اصدار�شهادة�دفع�تتضمن�ما�ي�ي

،�واaبالغ�الواجبة�الدفع�مقابل�أي�عمل�تم�تنفيذه�وله�سعر�محدد�Xي�العقد -أ�

ع�ى�توريدها،�وXي��كلفة�التجه}�ات�Kلية�واaواد�ال���جرى�تثبيت�شرا�\ا�وال���تسلمها�اaقاول�أو�تلك�ال���تعاقد -ب
ده�حال�تسدي) وضمن�مسؤوليته(مثل�هذه�الحالة�تصبح�هذه�التجه}�ات�Kلية�واaواد�ملكا�لصاحب�العمل�

Tثما�\ا،�ويتع}ن�ع�ى�اaقاول�تسليمها�ووضعها�تحت�تصرف�صاحب�العمل،
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) FORCE MAJEURE(القوة�القاهرة�
Definition of Force Majeure  القاهرةالقوة�تعريف�

ال،أي�كلفة�أو�مسؤولية�اخرى�تكبدها�اaقاول�Xي�تلك�الظروف�بشكل�معقول�نتيجة�توقعه�Tنجاز�hشغ -ج

شريطة��أو�اMى�أي�مكان�آخر (كلفة�ازالة�hشغال�اaؤقتة�ومعدات�اaقاول�من�اaوقع،�واعاد�\ا�اMى�مخازنه�Xي�بلده� -د
،�و)عدم�تجاوز�كلفة�اعاد�\ا�اMى�بلده

ك�عند�كلفة�ترحيل�مستخدمي�اaقاول�وعماله�الذين�كان�قد�استخدمهم�لتنفيذ�hشغال�بصورة�متفرغة،�وذل-هـ
.ا�\اء�هذا�العقد



يم�ا�طالبات�والخ>فات�والتحك
)CLAIMS, DISPUTES AND ARBITRATION(



مطالبات�ا�قاول 
Contractor’s Claims

�للحصول�ع�ى�تمديد�Xي��
ً
افية�أو�اية�دفعة�اض" مدة�hنجاز"اذا�كان�اaقاول�يعت�{�نفسه�مستحقا

�فيه�الواقعة
ً
أو�الظرف��بموجب�شروط�العقد،�فإنه�يتع}ن�عليه�ان�يرسل�اMى�اaهندس�اشعارا�مبينا

خGل�مدة��يتع}ن�ارسال�هذا�hشعار�Xي�اقرب�فرصة�ممكنة�عمليا،�وذلك. الذي�ادى�اMى�تكّون�اaطالبة
.  يوما�من�تاريخ�دراية�اaقاول�أو�وجوب�درايته�بتلك�الواقعة�أو�الظرف) ٢٨(�Tتتجاوز�

�تلك،�فإنه�لن�يتم�تمديد�مدة�hنجاز،�ولن) ٢٨(اذا�اخفق�اaقاول�Xي�ارسال�hشعار�خGل�ف�{ة�الـ�
ً
�يوما

�للحصول�ع�ى�أي�دفعة�اضافية،�وبذلك�يعت�{�صاحب�العمل�أنه�قد
ً
اخليت��يكون�اaقاول�مستحقا

الية�من�هذه�وفيماعدا�ذلك�فانه�ينب¢ي�تطبيق�hحكام�الت. مسؤوليته�فيما�يتعلق�بتلك�اaطالبة
".اaادة"



مطالبات�ا�قاول 
Contractor’s Claims

قدم�كما�يتع}ن�ع�ى�اaقاول�ايضا�ان�يرسل�اية�اشعارات�اخرى�تكون�مطلوبة�بموجب�العقد،�وان�ي�
.التفاصيل�اaؤيدة�للمطالبة،�وذلك�لكل�ما�له�عGقة�بالواقعة�أو�الظرف�اaذكورين

رة�لتعزيز�مما�قد�تستلزمه�الضرو ) اaحاضر(ينب¢ي�ع�ى�اaقاول�ان�يقوم�بحفظ�السجGت�اaعاصرة��
كون�دون�ان�ي –ويمكن�للمهندس�. اaطالبة،�إما�Xي�اaوقع�أو�Xي�أي�مكان�آخر�مقبول�لدى�اaهندس

يرصد��،�ان"اaادة"بعد�تسلمه��ي�اشعار�بموجب�هذه� -مضطرا�لGقرار�بمسؤولية�صاحب�العمل�ع[\ا
aقاول�ان�ويتع}ن�ع�ى�ا. أو�ان�يوعز�اMى�اaقاول�بمواصلة�تدوين�السجGت�اaعاصرة/حفظ�السجGت�و

).  نه�ذلكاذا�طلب�م(يتيح�للمهندس�فرصة�hطGع�ع�ى�السجGت�وتفحصها،�وان�يقدم�له�نسخا�م[\ا�



مطالبات�ا�قاول 
Contractor’s Claims

يوما�من�تاريخ�درايته�بالواقعة�او�الظرف�) ٤٢(كما�ينب¢ي�ع�ى�اaقاول�ان�يرسل�اMى�اaهندس�خGل��
�فيه�أن�يكون�قد�درى��\ا(الذي�ادى�اMى�تكون�اaطالبة�

ً
خGل�أية��،�او )أو�من�التاريخ�الذي�كان�مفروضا

�بصورة�وافية�وشا
ً
�مفصلة

ً
ملة�للتفاصيل�ف�{ة�أخرى�يق�{حها�اaقاول�ويوافق�علc\ا�اaهندس،�مطالبة

ة�أو�الظرف�اما�اذا�كان�للواقع. أو�الدفعة�hضافية�اaطالب��\ا/اaؤيدة��سس�اaطالبة��وتمديد�اaدة�و
:  الذي�ادى�اMى�تكون�اaطالبة�مفعول�مستمر،�فإنه

�مرحلية؛ -أ��
ً
تعت�{�اaطالبة�اaفّصلة�ال���تم�تقديمها�مطالبة

دة�التأخر�يتع}ن�ع�ى�اaقاول�ان�يواصل�ارسال�اaطالبات�اaرحلية��خرى�شهريا،�مبينا�Xي�كل�م[\ا�م -ب�
ورة�معقولة،�وأو�اaبلغ�اaطالب�به،�وغ}{ها�من�التفاصيل�اaؤيدة�حسبما�يطلبه�اaهندس�بص/ا�a{اكم�و

يوما�من�بعد�تاريخ�انª\اء�hثار�الناجمة�عن�الواقعة�) ٢٨(ع�ى�اaقاول�ان�يرسل�مطالبته�ال[\ائية�خGل� -ج�
.أو�الظرف،�أو�خGل�أي�ف�{ة�أخرى�يق�{حها�اaقاول�ويوافق�علc\ا�اaهندس



مطالبات�ا�قاول 
Contractor’s Claims

يوما�من�تاريخ�تسلمه�مطالبة�ما،�أو�أي�تفاصيل�اخرى�مؤيدة��) ٤٢(يتع}ن�ع�ى�اaهندس،�خGل��
البة�ويرد�أن�يقيم�اaط –أو�خGل�أي�ف�{ة�يق�{حها�اaهندس�ويوافق�علc\ا�اaقاول� –aطالبة�سابقة�

�ان�يطل
ً
ب�أية�تفاصيل�علc\ا�اما�باaوافقة،�أو�عدم�اaوافقة�مع�بيان�تعليقاته�مفصلة�علc\ا،�وله�أيضا

�بتقديم�رّده�ع�ى�أسس�اaطالبة�خGل�تلك�ال. اخرى�ضرورية
ً
.ف�{ةورغم�ذلك،�فانه�يعت�{�ملزما

صورة�يجب�ان�تتضمن�كل�شهادة�دفع�تلك�اaبالغ�الخاصة�بأي�مطالبة�امكن�اثبات�استحقاقها�ب�
ة�ال���وما�لم،�واMى��أن�يتم�تقديم�التفاصيل�الوافي. معقولة�بموجب�أي�من�احكام�العقد�ذات�الصلة

جزء�من�تثبت�صحة�hدعاء�لكامل�اaطالبة،�فإن�استحقاق�اaقاول�بشأ�\ا،�يكون�محصورا�بذلك�ال
.اaطالبة�الذي�تمكن�من�أن�يثبت�صحة�ادعائه�بشأنه



مطالبات�ا�قاول 
Contractor’s Claims

: ان�يباشر�باTتفاق،�أو�أن�يقوم�بإعداد�التقديرات�اaتعلقة�بخصوصاaهندس،�يتع}ن�ع�ى��

عم�Gبأحكـام�اaــادة) سواء�قبل�أو�بعد�انقضا�\ا(أي�تمــديد�Xي�مدة�hنجاز�) ١(�

.مما�يستحق�للمقاول�بموجب�أحكام�العقد) ان�وجدت(الدفعة�hضافية�) ٢(�

لبة،�واذا�لم�أخرى�قد�تنطبق�ع�ى�اaطا" مادة"اضافة�لتلك�الواردة�Xي�أي�" اaادة"تعت�{�متطلبات�هذه��
ؤخذ�Xي�أخرى�فيما�يتعلق�بأية�مطالبة،�فينب¢ي�أن�ي" مادة"او�أية�" اaادة"يل��م�اaقاول�بأحكام�هذه�

مدة�"د�Xي�أثر�هذا�hخفاق�ع�ى�التق®��اaناسب�للمطالبة�عند�تقدير�أي�تمدي) ان�وجد(hعتبار�مدى�
الفقرة��أو�أية�دفعة�اضافية�بصورة�مGئمة،��hاذا�كانت�اaطالبة�قد�تم�استبعادها�بموجب/و" hنجاز

".اaادة"الثانية�من�هذه�



تعيOن�مجلس�فّض�الخ>فات
Dispute Adjudication Board(DAB)

تسمية�اعضاء�ويتع}ن�ع�ى�الفريق}ن�ان�يقوما�ب. " مجلس�فّض�الخGفات"يتم�فّض�الخGفات�من�قبل��
.اaجلس�بصورة�مش�{كة�ضمن�التاريخ�اaحدد�Xي�ملحق�عرض�اaناقصة

من�عضو�واحد�او�ثGثة�اعضاء�كما�هو�محدد�Xي�ملحق�عرض�اaناقصة،�من�" اaجلس"يتكون��
اق�ولم�يتم�hتف" hعضاء"واذا�لم�يكن�قد�تم�تحديد�عدد�). �عضاء(أشخاص�ذوي�تأهيل�مناسب�

.من�قبل�الفريق}ن�ع�ى�ذلك،�فان�العدد�يعت�{�ثGثة

موافقة��يتكون�من�ثGثة�اعضاء�يقوم�كل�فريق�بتسمية�عضو�واحد�للحصول�ع�ى" اaجلس"اذا�كان��
ى�العضو�الثالث�الفريق�hخر�عليه،�ومن�ثم�يقوم�الفريقان�بالتشاور�مع�العضوين�اaعين}ن�لGتفاق�ع�

.والذي�يتم�تعيينه�رئيسا�للمجلس



تعيOن�مجلس�فّض�الخ>فات
Dispute Adjudication Board(DAB)

�الc\ا�Xي�العقد،�فانه�يتم�اختيار�أسمع�ى��
ً
اء��عضاء�أنه�اذا�كانت�هنالك�قائمة�حكمة�مرشح}ن�مشارا

عضو�Xي�من�ب}ن��سماء�الواردة�فc\ا،�باستثناء�أي�شخص�غ}{�قادر�أو�غ}{�راغب�Xي�قبول�التعي}ن�ك
.اaجلس

م(تتم�صياغة�hتفاقية�ب}ن�الفريق}ن�وعضو�اaجلس�الوحيد��
َ

عضاء�الثGثة�أو�كل�عضو�من�h ) الَحك
الشروط��اaرفقة�كملحق��\ذه" باتفاقية�فض�الخGفات"بحيث�يشار�اMى�الشروط�العامة�اaتعلقة�

. العامة�للعقد،�مع�ادخال�اية�تعديGت�يتفق�علc\ا�فيما�بي[\م

"  اaجلس"اما�بالنسبة�aكافآت�الحكم�أو�كل�من��عضاء�الثGثة�ومكافأة�أي�خب}{�آخر�يقوم��
،�كما�"عضاءh "باستشارته،�فإنه�يجب�تحديدها�فيما�ب}ن�الفريق}ن�عند�hتفاق�ع�ى�شروط�تعي}ن�

 
ً
.يتع}ن�ع�ى�الفريق}ن�ان�يدفعا�تلك�اaكافآت�مناصفة



تعيOن�مجلس�فّض�الخ>فات
Dispute Adjudication Board(DAB)

Tبداء�" جلساa"أن�يحي�Gأي�أمٍر�اMى� -اذا�تم�hتفاق�بي[\ما�Xي�أي�وقت–بامكان�الفريق}ن�مجتمع}ن��
.خرXي�أي�أمر��hبموافقة�الفريق�K " اaجلس"الرأي�حوله،�لكنه��Tيحق��ي�فريق�أن�يستش}{�

بتأهيل�فيجوز�لهما�تعي}ن�شخص�او�اشخاص�بدTء�و ، واذا�اتفق�الفريقان�ع�ى�هذا�النحو�Xي�أي�وقت�
يقان�ع�ى�وما�لم�يتفق�الفر .لعضو�او�اكµ{�من�اعضاء�اaجلس��) أو�ان�يكونوا�مستعدين�للبدل(مناسب�

قادر�ع�ى��غ}{�ذلك،�فإن�التعي}ن�يصبح�نافذا�Xي�حالة�استنكاف�أي�عضو�عن�العمل�أو�انه�اصبح�غ}{ 
.اداء�مهامه�بسبب�العجز�أو�الوفاة،�أو�بسبب�hستقالة�أو�ا�\اء�التعي}ن



تعيOن�مجلس�فّض�الخ>فات
Dispute Adjudication Board(DAB)

ديل�حصلت�أي�من�هذه�الظروف�ولم�يكن�قد�تم�تعي}ن�البديل،�فانه�يجب�تعي}ن�العضو�الباذا��
افقة�عليه�باتباع�نفس�hجراءات�ال���تم�من�خGلها�تعي}ن�العضو�hصيل،�من�حيث�تسميته�واaو 

".اaادة"وذلك�بموجب�احكام�هذه�

أو��يمكن�ا�\اء�تعي}ن�أي�عضو�باتفاق�الفريق}ن�مجتمع}ن،�وليس�من�قبل�أي�من�صاحب�العمل�
بما�" (اaجلس"ومالم�يتم�hتفاق�ع�ى�خGف�ذلك�من�قبل�الفريق}ن،�فان�مدة�تعي}ن�. اaقاول�باTنفراد

من�الشروط�) ١٤/١٢(اaنوه�عنه�Xي�اaادة�" اقرار�اaخالصة"تنت·��عندما�يصبح�) Xي�ذلك�كل�عضو�فيه
 
ً
.العامة�نافذا



ا�جلسXخفاق�Zي�Xتفاق�عSى�تعيOن�
Failure to Agree Dispute Adjudication Board

:اذا�انطبقت�أي�من�الحاTت�التالية�تحديدا�
أواaحّدد،�لم�يتفق�الفريقان�ع�ى�تعي}ن�عضو�اaجلس�اaنفرد�Xي�اaوعد� -أ�

ثGثة��يتكون�من" اaجلس"اذا�كان�) للموافقة�عليه�من�قبل�الفريق�Kخر(اخفق�أي�فريق�Xي�تسمية�عضو�ما� -ب
اعضاء�Xي�اaوعد�اaذكور�أعGه،�أو

Xي�اaوعد�اaذكور�أعGه،�أو) رئيس�اaجلس(لم�يتفق�الفريقان�ع�ى�تعي}ن�العضو�الثالث� -ج
يوما�من�انª\اء�مهمة�العضو�اaنفرد�للمجلس،�او�) ٤٢(لم�يتفق�الفريقان�ع�ى�تعي}ن�أي�عضو�بديل�خGل�مدة�  -د

تقالة�أو�ا�\اء�احد�hعضاء�الثGثة�للمجلس،�بسبب�استنكافه�أو�بسبب�الوفاة�أو�العجز�عن�اداء�اaهام�أو�بسبب�hس
التعي}ن،

ق}ن�أو�بناًء�ع�ى�طلب�أي�من�الفري –فعندها�تقوم�جهة�التعي}ن�أو�الشخص�اaسم¸�Xي�الشروط�الخاصة��
}ن��\ائيا�ويكون�هذا�التعي. بتعي}ن�عضو�اaجلس�هذا –كلc\ما�وبعد�اجراء�التشاور�الGزم�مع�ك�Gالفريق}ن�

.وباتا،�كما�يتع}ن�ع�ى�الفريق}ن�ان�يدفعا�مكافأة�الجهة�أو�الشخص�الذي�قام�بالتعي}ن�مناصفة



الخ>فاتاتخاذ�القرار�من�قبل�مجلس�فّض�
Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision

غال،�بما�Xي�اذا�نشأ�خGف�من�أي�نوع�كان�ب}ن�الفريق}ن،�فيما�يتصل�أو�ينشأ�عن�العقد�أو�تنفيذ�hش�
انه�ذلك�أي�خGف�حول�أي�شهادة�أو�تقديرات�أو�تعليمات�أو�رأي�او�تحديد�قيمة�من�قبل�اaهندس،�ف

خت}ن�لدراسته�واتخاذ�قرار�بشأنه،�مع�ارسال�نس" اaجلس"يمكن��ي�فريق�احالة�الخGف�خطيا�اMى�
م�وفقا�من�ذلك�hشعار�اMى�الفريق�Kخر�واaهندس،�وعلىان�يتم�التنويه�بأن�احالة�الخGف�هذه�تت

".  اaادة"Tحكام��هذه�

Gف�اليه�مكونا�من�ثGثة�اعضاء،�فإن�اaجلس�يعت�{�انه�قد�تسلم�اشعار�احالة�الخ" اaجلس"وإذا�كان��
.بالتاريخ�الذي�يتسلم�فيه�رئيس�اaجلس�مثل�هذا�hشعار" اaادة"وفقا�Tحكام�هذه�

ٍن، وأن يوفرا يتعين على الفريقين ان يقدما الى المجلس كل المعلومات اضافية بدون توا�
مكين لغرض ت" المجلس"امكانية الدخول الى الموقع والتسھي$ت المناسبة مما قد يطلبه 

ھيئة المجلس من اتخاذ قرار بشأن ذلك الخ$ف، ويفترض ضمناً أن المجلس لن يعمل ك
.تحكيم



اتخاذ�القرار�من�قبل�مجلس�فّض�الخ>فات
Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision

يوما�من�تاريخ�تسلمه�اشعار�احالة�الخGف�إليه،�أو�) ٨٤(خGل�مدة��Tتتجاوز�" اaجلس"يتع}ن�ع�ى��
�{ط�Xي�هذا�ويش. خGل�أية�ف�{ة�أخرى�يق�{حها�اaجلس�ويوافق�علc\ا�الفريقان،�ان�يتخذ�قراره�بشأنه

ذا�القرار�ويعت�{�ه". اaادة"القرار�ان�يكون�معلG،�وان�ينوه�فيه�ع�ى�انه�يتم�اصداره�عم�Gباحكام�هذه�
�للفريق}ن�ويتع}ن�علc\ما�تنفيذه��hاذا�تمت�

ً
قة�التسوية�مراجعته�بطري) أو�اMى�ح}ن�أن�تتم(ملزما

،�وما�لم�يكن�قد�جرى�التخ�ي�عن�العقد�أ
ً
و�الودّية�أو�من�خGل�اجراءات�التحكيم�كما�س}{د�Tحقا

��حكام�نقضه�أو�ا�\ائه،�فانه�يتع}ن�ع�ى�اaقاول�Xي�مثل�هذه�الحالة�أن�يستمر�Xي�تنفيذ��ش
ً
غال�وفقا

.  العقد



اتخاذ�القرار�من�قبل�مجلس�فّض�الخ>فات
Obtaining Dispute Adjudication Board’s Decision

يوما�من�بعد�تاريخ�تسلمه�للقرار،�ان�يرسل�) ٢٨(،�فعليه�خGل�"اaجلس"اذا�لم�يرتض�أي�فريق�بقرار��
)  ٨٤({ة�الـ�من�اصدار�قراره�خGل�ف�" اaجلس"واذا�لم�يتمكن�. اشعارا�للفريق�hخر�يعلمه�فيه�بعدم�رضاه

�لذلك(يوما�
ً
جوز��ي�من�تاريخ�تسلمه�طلب�احالة�الخGف�اليه،�عندئذ�ي) أو�حسبما�يتفق�عليه�خGفا

.يوما�اaنقضية،�ان�يعلم�الفريق�Kخر�بعدم�رضاه) ٨٤(يوما�التالية�لف�{ة�الـ�) ٢٨(فريق�خGل�ف�{ة�الـ�

،�وكذلك�Xي�أي�من�هات}ن�الحالت}ن،�يتع}ن�بيان�موضوع�الخGف�واسباب�عدم�الر¾¸�Xي�ذلك�hشعار�
تحكيم�يجوز��ي�فريق�اaباشرة�بإجراءات�ال�Tو ". اaادة"التنويه�انه�قد�تم�اصداره�بموجب�احكام�هذه�

".اaادة"حول�الخGف،��hاذا�تم�اصدار�hشعار�بعدم�الر¾¸�ع�ى�النحو�اaحدد�Xي�هذه�

ه�أي�اشعار�باصدار�قراره�اaتعلق�بأي�امر�مختلف�عليه�ب}ن�الفريق}ن،�ولم�يرد�الي" اaجلس"اما�اذا�قام��
ح�يصب" اaجلس"يوما�من�بعد�تاريخ�تسلمه�للقرار،�فإن�قرار�) ٢٨(بعدم�الر¾¸�من�قبل�أي�فريق�خGل�

.�\ائيا�وملزما�لك�Gالفريق}ن



الوديةالتسوية�
Amicable Settlement

قبل��اذا�صدر�اشعار�بعدم�الر¾¸�فإنه�يتع}ن�ع�ى�الفريق}ن�محاولة�تسوية�الخGف�بشكل�ودي�
اءات�وما�لم�يتفق�الفريقان�ع�ى�خGف�ذلك،�فإنه�يجوز�البدء�بإجر . اaباشرة�بإجراءات�التحكيم

و�لم�تتم�التحكيم�Xي�أو�بعد�اليوم�السادس�والخمس}ن�من�تاريخ�ارسال�hشعار�بعدم�الر¾¸،�ح�¸�ل
.محاولة�تسوية�الخGف�بي[\ما�وديا



التحكيم
Arbitration

،�فإن�أي�خGف�حول�قرار��
ً
ما�بشأنه،�م) ان�وجد" (اaجلـس"ما�لم�يكن�قد�تمت�تسـوية�الخGف�وديـا

،�وما�لم�يتفق�الفريقان�ع�ى�غ}{�ذلك،�فانه
ً
�وملزما

ً
:لم�يصبح��\ائيا

�بموجب�قواعد�التحكيم�الصادرة�عن�غرفة�التجـارة�الدولية���
ً
تتم�تسوية�الخGف��\ائيا

د�تتم�تسوية�الخGف�من�قبل�هيئة��تحكيم�مكونة�من�ثGثة�اعضاء�يعينون�بموجب��قواع -ب�
التحكيم�اaذكورة،

تعليمات�أو��تتمتع�هيئة�التحكيم�بصGحية�كاملة�للكشف�ومراجعة�وتنقيح�أية�شهادة�أو�تقديرات�أو �
Gف،�اراء�أو�تقييم�صدر�عن�اaهندس،�وأي�قرار�صادر�عن�مجلس�فّض�الخGفات�فيما�يتعلق�بالخ

شهادته�أو�علما�بأنه��ÁÂ�Tيمكن�ان�ي�Àع�hهلية�عن�اaهندس�من�اaثول�امام�هيئة�التحكيم�لGدTء�ب
. تقديم�أدلة�Xي�أي�امر�متعلق�بالخGف



التحكيم
Arbitration

ات�أو�الحجج�ينب¢ي�عدم�تقييد�أي�من�الفريق}ن�Xي�hجراءات�امام�هيئة�التحكيم�بخصوص�البينكما��
،�كما�قبل�اتخاذ�قراره،�أو��سباب�اaذكورة�Xي�اشعار�عدم�الر¾¸" اaجلس"ال���سبق�طرحها�امام�

.بّينة�مقبولة�Xي�التحكيم" للمجلس"يعت�{�أي�قرار�

ريق}ن�أو�يجوز�اaباشرة�بالتحكيم�قبل�أو�بعد�انجاز�hشغال،�ويجب�أن��Tتتأثر�ال��امات�أي�من�الف�
.اذا�ما�تمت�اaباشرة�باجراءات�التحكيم�أثناء�تنفيذ��شغال" اaجلس"اaهندس�أو�



شكرا �ھتمامكم


