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وطریقة تشكلھا –أنواع النزاعات النموذجیة 
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الخطوات العقدیةیجب إتباع  –مرحلة المطالبة 

-نشوء النزاع  -

)عقد سیئ(التعاقدمرحلة 

عدم الرد على المطالبةأو مرحلة رفض المطالبة 

-حسب العقد  –إتباع خطوات حل النزاع  –
 

نشوء و حل النزاعات مراحل



  

أنواع النزاعات النموذجیة

ھو النزاع الذي ینشأ بشأن تفسیر بنود العقد: النزاع العقدي

ھو النزاع الذي ینشأ أثناء تنفیذ األعمال: النزاع العملي 

لیةھو النزاع الذي ینشأ بشأن التعویضات الما: النزاع المالي

:النزاع على الملكیة الفكریة للمخططات 
 النزاع على الملكیة الفكریة للمخططات من النزاعاتیعتبر 

الخطیرة ألنھا نزاعات جنائیة ولیست مدنیة 



  

تشكل النزاع حسب عقود الفیدیك

اإلتحاد الدولي للمھندسین اإلستشاریینھو : فیدیك

:تشكل النزاع یتم على ثالث خطوات

.رفع مطالبة من قبل أحد الطرفین -1
)  نشوء خالف.(رفض المطالبة من قبل الطرف اآلخر -2
)نشوء نزاع.(رفض الرفض من قبل الطرف األول -3

یجب أن یتم رفع المطالبات وإرسال الرفض ضمن المدد (
)  المحددة بالعقد



  

)حلول بدیلة( حلول غیر ملزمة 
أي دي أر 

الھیئة الحدیثة لفض 
)د كمال ملص(النزاعات  ھیئة فض النزاعات

إستئجار قاضي التسویة الودیة

خبیر ملزم الوساطة

اللجوء إلى المفاوضات المباشرة أو المحكمة المصغرة أو أي 
طریقة أخرى ال تتدخل فیھا المحكمة وال ھیئة تحكیم



  

تحكیمالدولةمحكمة 

حلول نتیجتھا ملزمة لكل أطراف النزاع

تعیین خبیر

تحكیم مؤسسيتحكیم حر



  

التحكیم المؤسسي

مخاصمة األفراد أو الشركات 
الخاصة

مخاصمة الدولة 

یوجد عدة مراكز دولیة ومحلیة  یوجد عدة مراكز دولیة

مراكز تحكیم لدولیة مشھورة
)AAA ( ،)LCIA ( ،)ICC(

من أھمھا
دوليمركز التحكیم التابع للبنك ال

)ICSID(
)PCA(محكمة التحكیم الدائمة



  

القانون المطبق على موضوع 
التحكیم

وعددھم المحّكمینكفاءات 

كتابة شرط تحكیم صحیح 

یتضمن شرط التحكیم مایلي

قواعد التحكیم مكان التحكیم لغة التحكیم



  

التوصیات
كیفیة تجنب النزاعات

ام، یجب التفكیر بأن المشروع ھام جداً للمالك وخصوصاً إذا كان یتعلق بمرفق ع
س والفكرة أن نساعد المقاول على إنجاز المشروع بما یحقق مصلحة الطرفین ، ولی

ل زیادة الخالف بین األطراف بحیث یتأخر المشروع في النھایة والكل یخسر، ألن ح
.النزاعات مكلف ویستھلك جزءاً لیس بالقلیل من میزانیة المشروع

المجال  في المشاریع ذات الخصوصیة یفضل إشراك بعض المقاولین المعروفین في
بإعداد شروط المناقصة

:لذلك یفضل

وعخلق بیئة تعاونیة في المشر +وعخلق بیئة إیجابیة في المشر

حل الخالفات باللقاءات المباشرة أو باستخدام طریقة التسویة أوالوساطة

 تضمین العقود ھیئة لحل النزاعات تتألف من عضو من كل طرف وعضو محاید ھو
رئیس الھیئة والذي یصدر قراراتھ، إلعطاء حلول سریعة للخالفات



  

شكراً 

الشارقةبلدیة مدینة 
اإلتحاد العربي لإلستثمار والتطویر العقاري

دائرة اإلسكان
ھیئة كھرباء ومیاه الشارقة
دائرة التخطیط والمساحة

للتراثمعھد الشارقة 
السادة الحضور

المھندس الدكتور كمال عدنان ملص
اإلمارات العربیة المتحدة -دبي 




