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ABSTRAC  
Contracts for construction projects are defined as the agreement between the employer (owner) and the 
contractor (contractor) through specific contractual procedures that define each of the responsibilities 
of the parties to reach the desired goal of the project. This relationship becomes complex and complex 
and the projects become more complex, ambiguous and obscured. To the obligations of each of the 
different project parties, which directly affect the rate of implementation, cost and success of those 
projects that must be characterized by cooperation and understanding . Many disputes may arise 
because of poor drafting, complex and inaccurate terminology or failure to address the terms of the 
contract to determine the obligations and rights of each contracting party, which may cause a dispute 
between the contracting parties about a person's eligibility for a claim or his obligation to perform a 
particular job, Where the claim is defined as a claim based on the provisions of the contract, law or 
custom confirming the entitlement of a person before another person based on a particular fact as a 
result of a breach of any of the various contract obligations, and the most common claims are by the 
contractor and an additional time period or additional material cost or right In time and additional cost. 
These claims arise on different grounds for a variety of reasons and are taken in many stages through 
different stages of the contract.This success depends on how to manage the disputes and claims that 
occur on the project during its various stages, by following a scientific methodology considered in 
light of the contract and the law to reach peaceful solutions to avoid these claims before reaching more 
complex stages of arbitration and legal issue to achieve the success of the project on time Cost and 
quality required .                                                                                             

 

Keywords : Claims Process ; Dispute Management Program ; Negotiation ; Arbitration ; 
Egyptian Code ; FIDIC contract.  

   المطالبات والمنازعات فى مشروعات التشییدإلدارةمنھجیھ 
  

   و حسنى أحمد دویر محمود احمد ذكىواسراء السعید الصیاد 
   جامعة طنطا-قسم الھندسة المعماریة 

  ملخص 
خالل اجراءات من ) المقاول(ومنفذ العمل ) المالك(تعرف عقود مشروعات التشیید بأنھا الموافقة التى تتم بین كال من صاحب العمل 

أصبحت المطالبات والمنازعات حیث تعاقدیة محددة تحدد كال من مسئولیات الطرفین للوصول الى الھدف المطلوب من المشروع ، 
ت كال من  أصبحت المشروعات أكثر تعقیدا وغموضا واغفاال اللتزاماوتشكل جانبا كبیرا فى مشروعات التشیید فى الوقت الحالى ،

 یجب أن تتسم بالتعاون والتى تؤثر تأثیرا مباشرا على معدل تنفیذ وتكلفة ونجاح تلك المشروعات التىمختلفة، أطراف المشروع ال
ًإذ أن كثیرا من الخالفات قد تنشب بسبب الركاكة فى الصیاغة أو اإلستعانة بالمصطلحات المعقدة والغیر دقیقة أو بعدم .والتفاھم 

ات وحقوق كل طرف من أطراف التعاقد ، مما قد یثیر الخالف بین طرفى التعاقد حول أحقیة التطرق ضمن بنود العقد لتحدید إلتزام
ادعاء مستند الى أحكام العقد أو القانون أو العرف  بأنھا المطالبھ حیث تعرف   أحدھم فى مطالبة ما أو إلتزامھ بتأدیة عمل معین ،

وأكثر المطالبات بأى من التزامات العقد المختلفة ، ة وجود اخالل تؤكد أحقیة شخص قبل شخص أخر بناءا على واقعة معینة نتیج
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حیث  .شیوعا تكون من قبل المقاول وتتمثل فى حقبة زمنیھ اضافیھ أو تكلفة مادیھ اضافیھ أو األحقیھ فى مدة زمنیھ وتكلفة اضافیھ
یتوقف و. ة من خالل مراحل العقد المختلفة تنشأ ھذه المطالبات على أسس مختلفة نتیجة ألسباب متنوعة والتى تتخذ مراحل عدید

الل مراحلھ المختلفة وذلك عن طریق اتباع منھجیة علمیھ ألزمات والمطالبات التى تطرأ علیھ خ على كیفیة ادارة انجاح أى مشروع
 تعقیدا من المطالبات قبل الوصول الى مراحل أكثرمدروسة فى ضوء العقد والقانون للوصول الى طرق حل سلمیة لتفادى ھذه 

  .التحكیم والقضایا القانونیة لتحقیق نجاح المشروع فى الوقت المحدد وبالتكلفة و الجودة المطلوبھ
    .عملیة المطالبات ، برنامج ادارة المنازعات ، التفاوض ، الكود المصرى ، عقود الفیدیك: الكلمات المفتاحیة 

  مقدمة  - ١
المالك واالستشارى (منظور یھدف الى توضیح دور االطراف الثالثة بالمشروع یلقى البحث الضوء على قضیة النزاعات من 

، وكذلك العدید من األسباب التى تؤدى الى حدوث مشاكل ، منھا ما في النزاع من حیث المصادر التى تؤدى الى نشوءه ) والمقاول
ذه المنازعات والمشكالت عند نشوئھا لتجنب ومنھا یتم محاولة وضع منھجیة مدروسة الدارة ھیمكن حلھا ومنھا مایصعب حلھ ،

  .وغیرھا..التصعید والدخول فى اجراءات أكثر تعقیدا من التحكیم والتقاضى 
  : من ھذا البحث فیما یلى  المرجوة األھدافص یتم تلخیى ذلك وبناءا عل

 :الھدف الرئیسى  •
ü  مشروعات التشیید وتحدید مرحلھ محاولة الوصول الى منھجیھ علمیھ منطقیھ للمطالبات األكثر تكرارا فى

حدوثھا وبالتالى تحدید طرق الحل فى أى من مراحل المشروع المختلفة بدایھ من مرحلة التصمیم وحتى مرحلة 
 .التسلیم النھائى والضمان العشرى

  :األھداف الفرعیة •
ü التعرف على األسباب األكثر شیوعا للمطالبات.  
ü  كانیة الوصول الى الحل المناسبالمحصر وتحلیل المطالبات األكثر شیوعا.  
ü التعرف على طرق الحل المختلفة. 

  منھجیة البحث   - ٢   
  
 
  

           

 
  
  
  

  
  یوضح األلیة المتبعة فى تناول المطالبات والمنازعات فى مشروعات التشیید) ١  (شكل       

 

 

 

١- ٢ 
المطالبات تحدید

فى مشروعات 
  شییدالت

  

  

  

  ددید المطالبات فى مشروعات التشیییوضح ألیة تح ) ٢(شكل                           
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    تحدید أسباب المطالبة٢-٢

   مشروعات التشییداسباب المطالبات والنزاعات فى  المصدر
 
 
 

Black Dawson waldrou 
(2006) 

ü تغییر مجال العمل 
ü تفسیر العقد 
ü المطالبة 
ü شروط الموقع 
ü تأخر في استكمال المعلومات 
ü موافقاتالحصول على ال 
ü الوصول للموقع 
ü جودة التصمیم 
ü توافر الموارد  

 
 

Cheung and Yui (2006) 

  :ثالثة جذور رئیسیة للنزاع   -
ü  االختالف 
ü ) اعتماد -  التمییز–التوترات  – عوائق اتصال –سمات شخصیة 

  )الموافقة على شئ مقابل شئ
ü  أخر  مثل عدم االنجاز او عدم دفع المستحقات أو الت( التأثر باألحداث

 )في الوقت
ü اعتماد العقد  

 
Yiu and Cheung (2004)  

 
ü  التعدیالت والتاخیر في سیر العمل(عملیھ البناء(  
ü  التوقعات والمشاكل بین األطراف(سلوك األطراف المشاركة(  

  
 
 

Killian (2003) 
 
 
 
 
 

  

ü اجراءات ادارة المشروع 
  )وضمان الجودةذ  مراجعة طرق التنفی-   مراجعة التصمیم–من حیث التغیرات (  

ü    أخطاء تصمیمیة 
  )من حیث الرسومات والمواصفات(  

ü  اجراءات ادارة العقود للمشروع 
 وحدوث خلل في - من حیث نقص في معرفة القوانین المستخدمة  في  المكان(  

  )اجراءات التفاوض والبرنامج الزمنى  ومتابعة العطاء
ü برة ومرونة ادارة العقود خ 

  )المالك العقد واالجراءات الواجب اتباعھا مع من حیث المامھا ب( 

   في مشروعات التشییدمنازعاتأسباب المطالبات وال) ١(جدول 

  استراتیجیھ التعامل مع المطالبات  تحدید ٢-٣
 قبل المقاول وتتمثل فى حقبة زمنیھ اضافیھ أو تكلفة مادیھ اضافیھ أو التى تقدم منشیوعا  األكثر المطالبات تعد 
حیث یوجد العدید من أشكال التصنیفات للمطالبات فى مشروعات التشیید منھا  ، فى مدة زمنیھ وتكلفة اضافیھحقیھاأل

أوطبقا لمراحل المشروع المختلفة من  .....) - المھندس – المقاول –المالك (مایتم تصنیفھ طبقا ألطراف المشروع 
  .المطالبھ ذاتھا بدایھ التخطیط وحتى فترة الضمان النھائى أو طبقا لطبیعة 

  :ویمكن تصنیف المطالبات فى أصناف رئیسیة      
ü  معین حدث حدوث عند المطالبة في المطالب حق وتوضح العقد في شرط على تستند مطالبة.  
ü االنتھاك ھذا معالجة كیفیة العقد بھذاً محددا یكن ولم العقد شروط أحد انتھاك على تستند مطالبة.  
ü التشیید بمجال الئحة أو قانون على تستند مطالبة. 
ü غیر موجود بالعقد بشیئ مطالبة 
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  یوضح تحلیل المطالبة فى مشروعات التشیید) ٣(شكل 
( Source: Itani 2008, p.26)    

 تتحكم ىوالتیسمح بھ،  نوع العقد وما حسبعندما تكون المطالبة مستندة على سند قوي  ھذا ویعتمد تحدید نوع وحجم المعالجة
  : العوامل التالیةافیھ

ü الطرف المنفذ للمعالجة.  
ü أسلوب تنفیذ المعالجة.  
ü تكلفة المعالجة وبیان الطرف المعنى بالمعالجة.  

Changing 
site 

condition 
المطالبھ بتغییر 

  حالھ الموقع

Acceleration 
claim 

  التعجیل بالمطالبھ

Scope of 
work claim 
نطاق العمل 
  بالمطالبھ

Delay 
claim 
مطالبھ 
  بالتأخیر

Type of cost claimed  
  نوع التكلفة المطالب بھا

X    X    Additional direct labor hours 
  ساعات العمل المباشرة االضافیھ

O X 
  
  

O  X  
  

Additional direct labor hours due to lost 
productivity 

  ساعات العمل االضافیھ بسبب فقدان االنتاجیھ
O X 

  
  

O X  
  

Increase labor rate 
  زیادة معدل العمالة

O  O  X  
  

  Additional material quality 
  كمیھ المواد االضافیھ

O  O  X  
  

X  
  

Additional material unit price 
  سعر المواد االضافیھ

O    X  
  

  Additional subcontractor work 
  األعمال االضافیھ من قبل مقاولى الباطن
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X  
  

O  O  X  
  

Additional subcontractor cost 
  التكلفة االضافیھ من قبل مقاولى الباطن

X  
  

X  
  

X  
  

O  Equipment rental cost 
  تكلفة تأجیر المعدات

X  
 

O X  
 

X  
 

Cost for owned equipment use 
  تكلفة استخدام المعدات المملوكة

X  
 

O X  
 

O Job overhead costs (variable) 
  التكالیف المتغیرة لكافة األعمال

O O O X  
 

Interest or finance costs 
  الفوائد/ تكالیف التمویل 

X  
 

O X  
 

O Profit الربح    

O  O  O  O  Loss of opportunity profit 
  تقلیل أو خسارة فرص الربح

  
  عات التشییدویوضح ألیھ تقییم المطالبات فى مشر) ٢(جدول 

Source: Verster, 2005  
X                  Normally included in the claim damage request. 
O         may or may not included in the claim damage request. 

     إعداد وتقدیم المطالبات٢-٤
 ؟ متى یمكن تقدیم مطالبة   ٢- ٤-١

امج  یواجھ المقاول أي مسببات لتأخیر العمل خارجة عن إرادتھ تؤدي إلى زیادة زمن المشروع عن البرنعندما •
 لزیادة في تكالیف المشروع، أو یتلقى أوامر من المالك أو تؤديالمعد والمتفق علیھ، أو یتعرض لمسببات 

 .المھندس تؤدي إلى ما سبق ذكره
وتعزیزھا ) ممثل المالك( ھذه األحوال یجب على المقاول االستعداد لعمل مطالبتھ وعرضھا على المھندس ففي •

 لكل حدث والحسابات التي توضح المؤیدة لھا والمستندات المالیة والنواحي بكل المعلومات التي تؤكد صحتھا
 وتحدید أحقیة المقاول لھا بدراستھاللمھندس ما تكبده المقاول من تكالیف زائدة عن المخطط حتى یقوم المھندس 

  .تحكیم في حالة فشل المھندس في الحلالأو تحول إلى 
لمستندات الدالة على التكلفة الزائدة فیقوم بطلب فواتیر الشراء وكشوف  یغالي المھندس أو المالك في طلب اوقد •

 المعدات وكشوف مرتبات العاملین وبدالت وإنتاجیة اإلنتاج ومعدالتالعمالة الیومیة المستخدمة في الموقع 
  . وكشوف أجور وغیرھا من المستنداتاإلعاشةاالنتقال وتكالیف 

ت مع المطالبة حال تقدیمھا ومحاولة الحصول علیھا قبل مناقشتھا فال شك أن ھذا یكون  حالة عدم توافر كل ھذه المستنداوفي
  . قانونیتھامدىًمؤثرا على الوقت وكذلك على 

  
  :ھذا ویقدم المقاول المطالبة باستخدام نموذج یحتوي على العناصر األساسیة التالیة     

 .رسالة تغطیة  •
 .Executive Summaryملخص عام  •
 .Project Backgroundامة عن المشروع معلومات ع •
 . Issues Analysisتفاصیل القضایا المطروحة مع التحلیل  •
 .Schedule Impactاآلثار المترتبة على التأخیر  •
 .Cost Impact and Damagesالتكلفة اإلضافیة واألضرار  •
 .Back-up Documentationالوثائق والمستندات الداعمة  •
  

  .ًلمستندات التي یمكن استخدامھا لدى تقدیم المطالبة موضح أدناه بعضا من ھذه النماذجوكمثال على الوثائق وا
  

 The most important records to •  :أهم السجالت التي یجب االحتفاظ بها هي
maintain are: 

 .Timecards •  البطاقات الزمنیة •

 .Personal daily diaries •  النوتة الشخصیة الیومیة •

یة للمراقبین التقاریر الیوم •
  والمسئولین

• Superintendent’s and Inspectors’ Daily Reports. 

 ,Correspondence: letters, facsimiles, transmittals, memos •  المراسالت •
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telephone conversation notes (telcons), e-mail, etc. 
مخططات، (التسلیمات  •

  )كتالوجات،إلخ
• Submittals (shop drawings, catalog cuts, etc). 

 .Requests for Information (RFIs) •  طلب معلومات إضافیة •

 .Extra Work Orders (EWOs) •  أوامر األعمال اإلضافیة •

التسلیمات ، طلب المعلومات، : السجالت •
... أوامر األعمال اإلضافیة، األعمال اإلضافیة، 

  إلخ

• Logs: submittals, RFIs, notice of change, 
change order proposals, change orders, 
etc. 

 Schedules (your own and the GC’s, if you •  الجداول الزمنیة للمقاول الرئیسي والفرعي •
are a subcontractor). 

وقائع االجتماعات  •
  والمالحظات

• Meeting Minutes and Notes (your own, and ask for 
corrections for errors in the minutes of meeting). 

 .Photographs •  الصور الفوتوغرافیة •

  RECORDKEEPING   مستندات المطالبة) ٤(شكل 
Source: (FIDIC contract ,1999) 

 تكلفتھ أو وقتھ على المؤثر الحدث حدوث بمجرد المقاول تلزم) الدولي البنك وشروط الفیدیك (مثل للتعاقد العامة الشروط وبعض
 الوافیة بالدراسة ذلك بعد یلحق أن على الالزم التعویض على الحصول في نیتھ یوضح للمالك منھ صورة مع سللمھند خطاب بإرسال

  ).٥الشكل  أنظر. (علیھا الدالة المستندات وكذلك للمطالبات

  

                                    

  

  

  

  

  

  

  یوضح ألیھ تقدیم المطالبات طبقا لعقود الفیدیك) ٥(شكل 
(Source: Itani, 2009, p.25)  

                                                                                                                                                                                                                                         
  )١(ملخص المطالبات للحالة الدراسیة رقم ) ٣(جدول 

  )٤(المطالبة رقم   )٣(المطالبة رقم   )٢(المطالبة رقم   )١(المطالبة رقم    

  )المالك(رب العمل   المقاول  المقاول  المقاول  الطرف القائم بالمطالبة

  بیان المطالبة

زمنیة المطالبة بمده 
اضافیة وكذلك تكلفة 

 نتیجة لتأخراضافیة 
المشروع نظرا لوقوع 

 ینایر ٢٥أحداث ثورة 
  )قوة قھریة (

نقص فى امدادات 
الوقود والرمال 
وغیرھا من 

المواد الخام نتیجة 
 ٢٥ألحداث ثورة 
  ینایر

زیادة فى التكلفة والوقت 
الستكمال أعمال 
المشروع  نتیجة 

اضطرابات االحوال 
المدنیة الناتجة عن القوة 

  .القھریة

خصم أضرارالتأخیر 
لناتج من قبل المقاول ا

فى استكمال انھاء 
بعض األعمال فى 

  ). D,ETJ(قطاع 
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  مصدر المطالبة
  ادارة العقد

تأخیر الموافقة على (
  )المطالبھ 

  ادارة العقد
تأخیر الموافقة (

  )على المطالبھ 

  ادارة العقد
تأخیر الموافقة على (

  )المطالبھ 

مشاكل مالیھ نتیجة 
االختالف فى تحمیل 

االضرار مسئولیة 
  الناتجة بالمشروع

تكلفة اضافیة ومدة   النتائج
  زمنیھ اضافیھ

تكلفة اضافیة 
ومدة زمنیھ 
  اضافیھ

  تكلفة اضافیة
تحمیل مسئولیة 

األضرار طبقا لشروط 
  العقد المبرم

  ــــــ  ـــــــــــ   یوم١١٤   یوم٢٨  مطالبة بمده زمنیة اضافیة

) ١.١١٤.٠٠٠(  جنیھ) ٣.١٢١.٠٠٠(  مطالبة بتكلفة اضافیة
  جنیھ) ٨.٥٠٠.٠٠٠(  جنیھ) ٤.٨٢٠.٠٠٠(  جنیھ

  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  كیفیة التعامل مع المطالبة
التعویضات االضافیة فى 

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  المدة الزمنیة

 فى التعویضات االضافیة
  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  المدة الزمنیة

  

                  ) :بالتفاوض (تسویة النزاع     
طلب المقاول بعمل العديد من االجتماعات مع المهندس وصاحب العمل لمناقشة المسائل المتنازع عليها وبعد مفاوضات طويلة تم 

ى تعويضات تأخير مستحقة التوصل الى  ض حل توفيقى فى النهاية بتنازل المالك عن خصم أ بموجب أحكم شروط العقد وتم تعوي
ف اضافية ى مطالبات بتكالي   .المقاول بمده اضافية الستكمال أعمال المشروع مقابل التنازل عن أ

  ٢ حالة دراسیة  ٣-٢
هذا المشروع فى مصر،حيث يتمثل فى انشاء  هذا المشروع فيما يلى ت بتروكيماوياتمشروع خدمايقع  ص معلومات    : وتتلخ

  ). كهربائية – ميكانيكية –مدنية ( أعمال :طبیعة األعمال 
  .بتروكيماوياتمشروع : طبیعة المشروع 

  ). unit price contract( عقد أعمال سعر للوحدة :نوع العقد 
  . اسبوع  ١٢٠ :مده المشروع 
  .شروط خاصة  :شروط العقد 

  ):٤(شروع فیما یلى طبقا للجدول رقم لخص المنازعات الخاصة بالموتت
  

  )٢(ملخص المطالبات للحالة الدراسیة رقم ) ٤(جدول 
  )٣(المطالبة رقم   )٢(المطالبة رقم   )١(المطالبة رقم   

  المقاول الرئیسى  مقاول الباطن  مقاول الباطن  الطرف القائم بالمطالبة

  بیان المطالبة
فواتیر دفع ضریبة على 

البناء المستحقة نتیجة 
لتغیر اللوائح والقوانین 
  المحلیة أثناء التنفیذ

امدادات اضافیھ 
مطلوبھ من قبل 

المقاول الرئیسى بعد 
  االنتھاء من االعمال

تطبیق التعویضات الناتجة 
عن تأخیر االنتھاء من 
  األعمال المیكانیكیة

  مصدر المطالبة
استحداث قوانین جدیدة 

ة بناء أثرت على مد
  المشروع ومیزانیتھ

  ادارة العقود
 تأخیر الموافقة على(

مطالبة بالتكلفة 
 )اإلضافیة

  

مشاكل مالیھ نتیجة 
االختالف فى تحمیل 

مسئولیة االضرار الناتجة 
  بالمشروع

  تكلفة ومدة زمنیھ اضافیھ  تكلفة اضافیة  تكلفة اضافیة  النتائج

  یوم٩٠  ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  مطالبة بمده زمنیة اضافیة
  جنیھ)٢.٥٠٠.٠٠٠(  جنیھ)٣٨٤.٤٢٠(  جنیھ) ٣.٢٢٢.٣٢٧(  مطالبة بتكلفة اضافیة

  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  كیفیة التعامل مع المطالبة
التعویضات االضافیة فى المدة 

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الزمنیة
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 االضافیة فى المدة التعویضات
  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الزمنیة

  
              

  
  
   :                )الوسیط / التوفیق (تسویة النزاع  

سيط  لتسوية النزاعات بينهما ، وتم االتفاق على تعيين و المقاول الرئيسى بعمل العديد من االجتماعات مع  الباطن طلب مقاول
خارجى للتحقيق فى النزاعات القائمة وقيمة أضرار التأخير المطلوبه ووافق الطرفين على ذلك وتم اختيار شركة استشارات البناء 

ى تعويضات للتأخير   .كوسيط بموافقة الطرفين ، وتم االنتهاء من الوساطة بموافقة الطرفين بتسويه النزاعات والتنازل عن أ
  ٣حالة دراسیة   ٣-٣

هذا المشروع فيما يلى )مخزن(مبنى للتخزين هذا المشروع فى مصر،حيث يتمثل فى انشاء يقع  ص معلومات    : وتتلخ
  ). كهربائية – ميكانيكية –مدنية ( أعمال :طبیعة األعمال 

صمشروع : طبیعة المشروع    .خا
  ). lump sum contract (مقطوعية  عقد :نوع العقد 

  . اسبوع  ٤٨ :مده المشروع 
  . شروط خاصة :العقد شروط 

  ):٥(وتتلخص المنازعات الخاصة بالمشروع فیما یلى طبقا للجدول رقم 
  

  )٣(ملخص المطالبات للحالة الدراسیة رقم ) ٥(جدول 
  )٣(المطالبة رقم   )٢(المطالبة رقم   )١(المطالبة رقم   

  المالك  المقاول  المقاول  الطرف القائم بالمطالبة

  بیان المطالبة
یھ نتیجة زیادة تكلفة اضاف

سمك طبقة األسفلت للطریق 
صادرة من بناءا على تعلیمات 

  ھیئة الطرق

تكلفة اضافیھ نتیجة أوامر 
تغییر بانشاء مبانى جدیدة 

  لم یتم ذكرھا بالعقد

خصم أضرارالتأخیر الناتج من 
قبل المقاول فى استكمال انھاء 

  بعض األعمال

  مصدر المطالبة
الجھات المعنیھ بالمشروع 

  ...)یئة الطرق ھ(
stakeholders 

أوامر (ادارة العقود 
  )تغییر

 تأخیر الموافقة على(
 )مطالبة بالتكلفة اإلضافیة

  

مشاكل مالیھ نتیجة االختالف 
فى تحمیل مسئولیة االضرار 

  الناتجة بالمشروع

  تكلفة اضافیھ  تكلفة اضافیة  تكلفة اضافیھ  النتائج
  ــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــ  مطالبة بمده زمنیة اضافیة
  جنیھ )١.١٠٠.٠٠٠(  جنیھ )٢٥٠.٣٠٠(  جنیھ ) ٦٠٦.٩٠٣(  مطالبة بتكلفة اضافیة

  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  كیفیة التعامل مع المطالبة
التعویضات االضافیة فى المدة 

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الزمنیة

التعویضات االضافیة فى المدة 
  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الزمنیة

  
   ) :                التحكیم(تسویة النزاع      

طلب المقاول بعمل العديد من االجتماعات مع المهندس وصاحب العمل لمناقشة المسائل المتنازع عليها وبعد مفاوضات طويلة لم 
هاب الى التحكيم وفقا للعقد المتفق عليه ي وانتهت نتيجة التحكيم بالزام الطرف الثانى . تم الحصول على حل وكان عليهم الذ
٨(بدفع مبلغ قيمته ) المقاول( ٥٠ ى حدث ) المالك(جنيه الى الطرف األول ) ٤٥٣, والتى تمثل النفقات المستحقة نتيجة التأخير الذ

  .قاول الستكمال األعمالللمشروع بسبب سوء ادارة الم
  
  ٤حالة دراسیة   ٣-٤

هذا المشروع فيما يلى  ص معلومات  هذا المشروع فى مصر،حيث يتمثل فى انشاء طريق وتتلخ   :يقع 
  ).كهربائية –مدنية ( أعمال :طبیعة األعمال 

  .مشروع عام: طبیعة المشروع 
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  ). lump sum contract( عقد مقطوعية  :نوع العقد 
  . اسبوع  ٤٠ :مده المشروع 
ض الشروط الخاصة :شروط العقد  ى ، مع  بع   . الشروط العامة للقانون المدنى المصر

  ):٥(وتتلخص المنازعات الخاصة بالمشروع فیما یلى طبقا للجدول رقم 
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  )٤(ملخص المطالبات للحالة الدراسیة رقم ) ٦(جدول 
  )٣(المطالبة رقم   )٢(المطالبة رقم   )١(المطالبة رقم   

  المالك  المقاول  المقاول  طرف القائم بالمطالبةال

  بیان المطالبة
تكلفة اضافیھ نتیجة عدم االنتھاء 
من استخراج التصاریح الخاصة 

  .ببدء األعمال

تكلفة اضافیھ بسبب توقف 
 ٢٥األعمال نتیجة ثورة 

  ینایر 

انھاء العقد بسبب اھمال المقاول 
  وتأخر المشروع

   العملمتعلقھ بموقع  مصدر المطالبة
  مشاكل مالیھ  قھوة قھریھ )معوقات استالم موقع العمل(

  تكلفة اضافیھ   اضافیة ومدة زمنیھتكلفة  تكلفة ومدة زمنیھ اضافیھ  النتائج

  ــــــــــــ   یوم٢٨  یوم٩٠  مطالبة بمده زمنیة اضافیة
  جنیھ) ٢.٤٣٦.٠٠٠(  جنیھ) ٧٥٠.٠٠٠(  جنیھ ) ١.٣٨٥.٠٠٠(  مطالبة بتكلفة اضافیة

  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  لم یتم تسویتھا  كیفیة التعامل مع المطالبة
التعویضات االضافیة فى المدة 

  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الزمنیة

التعویضات االضافیة فى المدة 
  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ  الزمنیة

  ) :                التقاضى(نزاع       تسویة ال
طلب المقاول بعمل العديد من االجتماعات مع المهندس وصاحب العمل لمناقشة المسائل المتنازع عليها وبعد مفاوضات طويلة لم 

هاب للتقاضى وفقا للعقد المبرم وهذه القضية لم يتم تسويتها بعديتم الحصول على حل ول  ، حيث قدم المقا واضطروا الى الذ
ف خدمات المستشار القانونى والتى استغرقت وقتا طويال ، وبعد انتظار أكثر من   شهرا ٢٤نزاعاته الى المحكمة من خالل توظي

  .ومازال األمر معلقا
  نتائج النزاعات للحاالت الدراسیة السابقةملخص ) ٧(جدول 

الحالة 
  المستفادةالنتیجة   االجراءات المتبعة  مصدر المطالبھ  نوع العقد  الدراسیة

 - أسباب مالیھ -ادارة العقد  )fidic(عقد الفیدیك   )١(
  قوه قھریھ

تسویھ النزاع 
  )التفاوض(

أن عملیھ التفاوض تعد من أقصر طرق 
  الحل لتسویھ النزاعات

شروط (عقد بتروكیماویات  )٢(
  )خاصة

 -  أسباب مالیھ–ادارة العقد 
  لوائح وتشریعات جدیدة

تسویھ النزاع 
  )الوساطة(

أخذ فترة زمنیھ أطول یھ الوساطة تعمل
من التفاوض ولكنھا تعد من أفضل 
  الطرق السلمیھ لتسویھ النزاعات

شروط (عقد خاص   )٣(
  )خاصة

– أوامر تغییر –ادارة العقد 
  )التحكیم(تسویھ النزاع   األطراف المعنیھ بالمشروع

التحكیم ھو بدیل جید للتقاضي ، في 
ة ، كثیر من األحیان أسرع و أقل تكلف
ولكن عادة ما یكون أكثر تكلفة 

وتستغرق وقتا طویال من الطرق 
  األخرى

الشروط العامة (عقد عام   )٤(
  )للقانون المدنى المصرى

 ظروف –أسباب مالیھ 
  استالم الموقع

لم یتم تسویتھ 
  )التقاضى(

التقاضى یستھلك فترات زمنیھ طویلھ 
جدا وكذلك تكلفة عالیھ لتسویھ النزاع 

ى عدم االستفادة من الكثیر مما یؤدى ال
  من المشاریع 

  
  منھجیھ الحل ألسباب النزاعات طبقا لمراحل المشروع المختلفة -٥
  
  
  

    
  م

  
  المرحلة

  
  المطالبات
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١  

  
  
  

  المرحلة
  
  
  
  
  
  
  

الدراسات 
االستراتیجیة 

  العامة 

 المطالبات

 عدم كفایھ الدراسات والتحقیق قبل -
 .تقدیم العطاءات

 .میزانیھ والوقت  قیود ال-
 عدم القدرة على االعتراف بجمیع -

  .المخاطر
 اھمال المعنیین المشاركین فى -

 .المشروع 
 التغیرات غیر المتوقعة فى سعر -

  .الصرف والفائدة ومعدل التضخم
 . ربحیھ منخفضة نسبیا لصناعة البناء-
  
  
  
  
  
  

 منھجیة الحل                               

یة التقدیریة للمشروع لتعكس األسعار الواقعیة فى اعداد المیزان •
 .السوق وتراعى طبیعة متطلبات المنطقة التى یقع فیھا المشروع

اعداد خطط استراتیجیھ جدیدة تتوافق مع خطة الدولھ وتعكس  •
 .طموح سكان المنطقة  وتعمل على استغالل االمكانیات البشریة  والطبیعیة 

 .وثھا فى أسعار السوق توقع حجم التغیرات المحتمل حد •
 .اضافة تكلفة احتیاطیھ لتفادى أغلب المخاطر المحتملة •
دراسة معلومات المشروع دراسة جیدة وتصنیفھا طبقا ألسس  •

 :واضحة وذلك من خالل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  

  

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

التصمیم 
  والتعاقد

عدم توافر الجودة والتفصیل للتصمیم  -
  .والرسومات ودقة المواصفات

 مستندات العقد تحتوى على أخطاء -
  .وعیوب واغفاالت

 . مناقصات غیر متوازنة-
 . شروط جدولیھ غیر كافیھ -
  . عدم كفایة الوقت العداد العطاءات-
 القصور فى وصف المواد واالدوات -

  .المستخدمة والمعدات
 وجود غموض فى بنود العقد أو -

 .صیاغتھ بألفاظ تتحمل أكثر من معنى
حدید التزامات ومسئولیات  اھمال ت-

  .كل طرف من اطراف العقد 
 انخفاض معدل العطاء أو العقد -

والبحث عن فرصة للمطالبة بزیادة 
  .معدل العطاء

 أبعاد غیر صحیحة أو مفقودة أو -
  .متضاربھ 

  . تفاصیل البناء غیر كافیھ-
 فشل التصمیم فى مراعاه سھولھ -

  .ثبیت األنظمة المختلفة
  .ھ أخطاء حسابی-
 . عدم كفاءه الصیانة لخطة المرور-
 تغییرات فى التصمیم مفاجئة لتقلیل -

  .تكلفة البناء قبل فتح العطاءات 
  

 .مراعاة اعداد التصمامیم والرسومات بدقھ وعنایة  •
زیادة الالمركزیھ فى متابعة المشروعات، توفیر الدعم الفنى  •

تب ألجھزة الدراسات واالشراف من خالل التعاقد مع المكا
 .االستشاریھ

ورقیة (القدرة على ادارة المعلومات ذات األشكال المختلفة  •
، توفیر بنیة أساسیة .......) صوتیھ & مرئیة & برید الكترونى & 

للتعامل االلكترونى وفق معاییر ومقاییس صناعة تقنیة المعلومات 
المعتمدة دولیا لسھولة الربط بین جمیع االطراف المشاركة فى اعداد 

 .تصمیمات واجراءات الطرح ال
اعداد التصمیمات باالعتماد على استراتیجیة ونتائج تحلیل  •

 .النظم للعملیات االداریة والفنیة المشابھة 
یقوم االستشارى بتصمیم نظام متكامل لألرشفة والنماذج  •

 .االلكترونیة واالتصاالت االداریة 
 ویجب اتباع االستشارى لمنھجیة قیاسیة فى تنفیذ التطبیقات •

 : تسلیم وثائق النظام المختلفة وفقا لمنھجیة 
)vision scope document , testing plan document, case 

diagrams, ……..)  
  
یجب أن یغطى العقد مسئولیات والتزامات جمیع األطراف  •

  المساھمة فى المشروع 
  ......)المالك ، المقاول ، االستشارى ،( 

ق الخاصة بتصنیف وترتیب اتباع أحد المنھجیات والطر •
المعلومات الخاصة بمشروعات التشیید والتى تقلل من احتماالت 
الخطأ واالعتماد على مواصفات تفصیلیھ دقیقة  لكل العناصر 

 المطلوبة التى یحتاجھا المشروع 
 .OMNICLASSومثال على ذلك 
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(Astrategy for classifying construction information )  

The Omniclass construction classification system (Known as 
omniclass or Occs):is anew classification system for the 
construction industry .         
Omniclass is useful for many applications,from organizing library 
materials, product literature and project information to provide 
aclassification structure for electronic database.                                                                                            
    It incorporates other extant systems currently in use as the basis 
of many of its tables. 
Master format (for work result)- Uniformatfor (elements) and Epic 
(electronic product information cooperation ) for product. 

االعتماد على كتالوجات ومواصفات معتمدة من قبل  •
استشاریین متخصصین فى مجاالت التشیید المختلفة  للعناصر 

فیة استخدامھا وأشھر والمواد الخام المستخدمة فى المشروعات وكی
 .الشركات المصنعة والموردة لھا

 ومثال على ذلك 
CONSTRUCTION BUILDING MATERIALS DIRECTORY 
/SUPPLIERS-SWEETS)(  

 من قبل المقاول المقدمةمراجعة المستندات والجدول الزمنى  •
 :ومراجعتھا طبقا للبرامج المختلفة 

Commercial scheduling software:  
- Oracle /Primavira/Ms project. 
- Project _based scheduling software. 

  
  
  
٣  

  
  

التشیید 
  والتنفیذ

  . التأخیر فى دفع النفقات للمقاول-
  . تسلسل العمل من قبل المالك-
 تأخر الموافقات على الرسومات -

  .التنفیذیة واتخاذ القرار
  .  أوامر التغییر الخاصة بالمشروع -
 التصاریح  عدم الحصول على-

  .الخاصة بالعمل 
 المعدات والمواد المطلوبة من قبل -

  .المالك
  . توقف األعمال واستمرارھا-
  . زیادة حجم االعمال أو نقصھا-
 . الوصول المقید الى موقع المشروع -
  . عدم االمتثال للمواصفات -
 عدم االلتزام بتعلیمات وظروف -

  .الموقع 
  . عدم كفایة الموارد-
ءة موظفى المقاول ونقص  عدم كفا-

  .خبرتھم
 استخدام أسالیب بناء غیر مناسبة -

  .وتكنولوجیا بالیھ 
 االستعانة بمقاولین من الباطن غیر -

  .موثوق بھم
 االخالل بالتزامات المقاول اتجاه رب -

  .العمل 
 عمل تعدیالت أو اضافات على البناء -

التزام المالك بدفع النفقات للمقاول فى المواعید المحددة بعد التأكد  •
 . من االنتھاء من األعمال المطلوبة

الحصول على جمیع الموافقات واكتمال الرسومات من طرف  •
 . فى التأخیرالمالك حتى الیتسبب

فى حالة اصدار أى اوامر تغییر من قبل المالك غیر مدرجة بالعقد  •
یتم االتفاق علیھا بین جمیع أطراف المشروع وتوثیقھا وتحدید المدة والتكلفة 

 .المستحقة لھا حتى التتضارب مع تكلفة ومده تنفیذ بنود العقد
یمكن للمالك عمل توقف لألعمال فى حالة وجود أسباب تعوق  •

اكتمال األعمال بشكل الیؤثر على  طبیعة وحجم االعمال بالمشروع  ویتم 
االتفاق علیھا مع المقاول وتوثیقھا والعمل على زوال ھذه االسباب الستكمال 

 .العمل
العمل على زیادة كمیات بنود العقد أو نقصھا طبقا لما ھو وارد  •

ون المناقصات قان)(من اجمالى البند % ٢٥زیاده أو نقصان (بشروط العقد 
  ).والمزایدات 

اعداد مقاییس لألداء لكل من المقاول واالستشارى والوحدات  •
 .االداریة

  .اعداد نظام  العتماد واختبار المفتشین الفنیین •
  .تقاریر للمقاولین بنسب االنجاز والتقدم فى األعمال  •
) PMI(إعداد منظومة الدارة المشاریع طبقا للمنھجیات الدولیھ  •

 . را متكاملھ للمقاول واالستشارى والمقاولتحدد أدوا
 .التحول االلكترونى للمعامالت فى مراحل المشروع المختلفة •
 .تحسین االتصال وتبادل المعلومات بین جمیع أطراف المشروع  •
 .تحدید مسار وظیفى واضح للمھندس  والفنى •
 .اعداد معاییر لتقییم أداء المھندس والفنى •
فراد جھاز االشراف بما یتناسب مع تحدید حافز مادى إضافى أل •

  
التشیید 
  والتنفیذ

  
  
  
  
  
  
  
  
٤  

     
  
  
  
  
  
  

التسلیم 
  االبتدائى

&  
  والتشغیل

أو االمتناع من استالم المالك  التأخر -
 .للمشروع بعد اتمامھ من المقاول

 تأخر أو امتناع المالك من دفع الدفعة -
 النھائیة من مستحقات المقاول

 استخدام المالك وتشغیلھ لجزء من -
األعمال  قبل انتھاء المقاول من كافة 

 االعمال
 عدم اخالء الموقع من قبل المقاول -

  .ورد الشئ ألصلھ
ألرباح المفقودة نتیجة عدم تشغیل  ا-

  .المبنى أثناء فترة االصالح والصیانة

استالم المالك للمشروع بعد التأكد من انتھاء المقاول من جمیع  •
  .االعمال والمالحظات طبقا للعقد واالشتراطات الفنیة

سداد جمیع  مستحقات المقاول  بعد االنتھاء من جمیع االعمال  •
   .المطلوبة

ك لشھادة التسلیم االبتدائى لالعمال الى المقاول بعد اصدار المال •
 .االنتھاء من كافة األعمال

یتم اخالء الموقع من قبل المقاول وتنظیفة ورد الشئ ألصلھ قبل  •
  .استالم شھادة التسلیم االبتدائى  

زیادة غرامات التأخیر فى عقود المقاولین ومقاولى الباطن التى  •
 .رج تقع أعمالھم على المسار الح

  
  
  
  
  
٥  
  

  
  
  

  
التسلیم 
النھائى 

والضمان 
  العشرى

 تسییل خطاب الضمان من قبل المالك -
ألى سبب من االسباب قبل انتھاء مده 

  .التسلیم النھائى
 امتناع المقاول عن تنفیذ أى تعدیالت -

أو مالحظات خالل فترة التسلیم 
  .النھائى 

 امتناع المالك عن رد قیمة التأمین -
 االنتھاء من كافة للمقاول بعد

  .المالحظات وانتھاء مده الضمان 

فى حالة وجود أى مالحظات فى االعمال یجب اخطار المقاول  •
رسمیا بوجود مالحظات وعیوب یجب معالجتھا وفى حالة عدم الرد أو 

  .الرفض فى ازالة العیوب والمالحظات یتم انذاره بتسییل خطاب الضمان 
ع المالحظات والعیوب والتأكد من فى حالة انتھاء المقاول من جمی •

ذلك من قبل المالك  یتم عمل محضر استالم نھائى لھ باالعمال وكذلك رد 
 .قیمة التأمین النھائى لھ 
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   التوصیات-  -٦

الشركات الھندسیة بتخصیص قسم خاص فیھا ، مھمتھ الدراسة الوافیة لمخططات المشروع وجمیع ضرورة قیام  •
 حتى تتمكن الشركة من فھم تام امة وخاصة ودراسة العقود الھندسیة ومتطلباتھمستنداتھ من مواصفات عا

 .لطبیعة المشروع وتحلیل بیاناتھ وتحدید اھدافھ 
 طریق بینھم عن فیما والتنسیق ، والبناء التشیید بصناعة یھتم من وكل المقاوالت شركات بین التنسیق ضرورة •

 وتدارس الخبرات تبادل یتم المقاولین بحیث اتحاد أو ، مھندسینال جمعیة مثل ، رسمیة جمعیات إلي انتسابھم
 .التنفیذ أثناء تواجھھا التي المشاكل

 المتعلقة والمفاھیم واألنشطة التشیید ألعمال الجودة تحقیق أھمیة توضح الجودة عن كافیة مخططات عمل ضرورة •
 .بذلك

 وتحدید المتطلبات ، بدقة المشروع توصیف حیث من ، للمشروع األولیة الدراسة عملیة في التدقیق ضرورة •
 ومناقشة والتنظیمیة للمشروع التفصیلیة بالدراسة البدء یتم ماً غالبا إذ ، القانونیة المتطلباتً خصوصا ، بھ المتعلقة
 المتفق لألعمال بالشروط والمواصفات الكامل والتقیید ، القانونیة المتطلبات مناقشة دون ، للتنفیذ الطرق أفضل

  .لیھاع
  ....یجب اختیار المقاولین على أساس العرض الفنى أوال ولیس المالى ، وغالبا ھذا ماال یحدث فى الواقع  •
 الدائمة الرقابة والمتابعة تطبیق إھمال وعدم ، المناسب الوقت في لإلنشاء الالزمة والمعدات المواد تأمین ضرورة •

 .االستالم وعند ، التنفیذ في نھایة االختبارات علي فقط واالعتماد ، التنفیذ أثناء الالزمة االختبارات جمیع وإجراء ،
 ،وبرمجة الزمنیة البرمجة مثل ، التنفیذ عملیة في البدء قبل العلمیة الھندسیة اإلدارة أسالیب استخدام ضرورة •

 والجودة ، المحددةوالتكلفة  ، لھ المحدد الوقت في المشروع من واالنتھاء ، التنفیذ ضبط علي تساعد التي الموارد
 .نزاع حدوث أثر من ویقلل ، المخاطر علي ادراك یساعد ما ، المطلوبة

 و ، أطراف العقد بین الجید والتواصل ، التنسیق طریق عن ، سلیم بشكل المشروع مراحل تنفیذ علي التأكید •
  .زاعالن حدوث فرص من التقلیل إلى بالضرورة یؤدي ، التعاقدیة بالشروط الصارم اإللتزام

وضع نماذج لعقود المقاوالت االنشائیة من قبل الغرف التجاریة لما یجب أن تكون علیھ ھذه العقود والعمل على  •
  .ھا بین المستثمرین والمقاولین رنش

اشتمال العقود المحلیھ على اجراءات حل النزاعات بطریقة متوازنة ، حیث أن العقود المحلیھ متنوعة وقابلھ  •
م األطراف بالذھاب مباشرة الى التحكیم ثم التقاضى بدون تسویھ ودیھ على عكس عقود للتغییروبعضھا تلز

 .الفیدیك التى تناولت تسویھ النزاعات بطریقة شاملھ والتى تعطى الحقوق لجمیع األطراف المتعاقدة
خالل انشاء الحاجة الى مراجعة عقود مشاریع البناء المحلیھ وتوحیدھا لتشمل تسویھ المنازعات المقترحة من  •

لجنة تتكون من جمیع القطاعات العاملھ ذات الصلھ بالمشروع ،ونقابھ المھندسین وكذلك شركات االستشارات 
 . الھندسیة المتخصصة

التوصیة بالمزید من ، كذلك تعمم الرسالة على جمیع المھندسین وأصحاب المشاریع وغیرھم لالستفادة منھما  •
  .لتغطیھ كافة النقاط التى لم یتم استعراضھا لتحقیق أقصى استفادةالدراسھ بمثیالتھا من الموضوعات  
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