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  ،عبد العزيز جامعة الملك قسم الهندسة المدنية، كلية الهندسة،
  جدة، المملكة العربية السعودية

  
 

حد أهم قـضايا    تعتبر المنازعات في مشاريع التشييد أ     : المستخلص

 حيـث  بالمملكـة  اإلداريةوالنزاع المعروضة في المحاكم الشرعية 

بالمنازعـات  تكون القيمة المالية المتنازع عليهـا كبيـرة مقارنـة         

 تحتـاج صـناعة      في عدد هذه القـضايا     لزيادةوكنتيجة ل . األخرى

تجـه   وا .فعالة لمعالجة النزاعات  والتشييد إلى تطبيق آليات عملية      

 إلى أنظمة بديلة عـن نظـام         في دول العالم الصناعي    المتنازعون

المحاكم الرسمية في الدولة مثل أنظمة التفاوض والوساطة والتوفيق         

  . غيرهاووالتحكيم 

 الـنظم    هذه نظرا للتعقيدات القانونية التي بدأت تطرأ على بعض       و

التي تكونت أصال لتفادى تعقيدات المحـاكم       و) مثل التحكيم (البديلة  

 فقد بدأ القطاع الهندسي في العالم خالل        ،روتين المحامين و النظامية

تطبيق آلية جديدة لتسوية    و في تطوير     الماضي ات من القرن  يالتسعين
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Dispute 

Review Board( .  

" مجلس مراجعة النزاع  " هذه الورقة مراحل تطور نظام       وتستعرض

 واسـتخدامه   ، الواليات المتحدة األمريكية    في ألخصباو ،في العالم 

المتداول عن طريق   وفي القطاع الهندسي ممثال في النظام المنشور        

ــة " ــيم األمريكي ــة التحك  American Arbitration" (منظم

Association(،        ـ   و كما تعرض أهم بنود النظـام  ه،آليـة تطبيق

جهـات  وضع معالجة المنازعات أمـام ال     لوتتعرض الورقة أيضاً    

 وأهم اإليجابيات في تطبيق     ،القضائية في المملكة العربية السعودية    

 النظام   هذا استخدامبومن ثم التوصية    " مجلس مراجعة النزاع  "نظام  

  . في المملكةفي معالجة نزاعات مشاريع التشييد

  

  

  المقدمة  -١

  

تعقدها حيث تتداخل وتتميز عقود مشاريع التشييد بتنوع عالقات أطرافها 

مورد مواد ومصمم و مهام أطراف عديدة في تنفيذ العقد من مقاولويات مسؤول

قد ووغالبا ما يحصل النزاع بين طرفين أو أكثر . غيرهاومعدات إلى بنوك و

عواقبه على بعض األطراف األخرى أثناء تنفيذ المشروع وتمتد مسؤولياته 

 ال يؤثر بمراحل مما يقتضي معالجة النزاع في أسرع وقت حتى هئوقبل انتها

 ، والعالقة القائمة بين األطراف،على سير العمل في المشروع وجدول التنفيذ

  .وبالتالي على التكلفة الكلية للمشروع
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 على ضوء الحاجة إلى آلية سريعة لمعالجة منازعات التشييد تم االتجاه إلىو

نظمة التفاوض  أنظمة بديلة عن  المحاكم الرسمية في الدولة مثل 

ة بأن بديلتميزت هذه األنظمة الوقد . التحكيم وغيرهاوطة والتوفيق الوساو

تطبيقها تم لمعالجة المنازعاوتطويرها 

أ نظام

ت التجارية عامة باإلضافة إلى 

اإلدارية والمنازعات في مختلف شئون الحياة بدءاً من المنازعات العائلية 

  . بالمنازعات بين الدولوانتهاءوالهندسية 

لقانونية التي بدأت تطرأ على بعض النظم البديلة مثل نظراً للتعقيدات او

 إضافة ،روتين المحامينولتي تكونت أصال لتفادى تعقيدات المحاكم او ،التحكيم

إلى الخاصية المعقدة لمشاريع التشييد والعالقات القانونية بين أطرافها، فقد بدأ 

في القرن دية الميالات يعينبقطاع التشييد الهندسي في العالم من بداية الس

تطبيق آلية جديدة لتسوية منازعات التشييد تعرف بـ والماضي في تطوير 

 حيث يقوم طرف ،Dispute Review Board "مجلس مراجعة النزاع"

. محايد بمراجعة موضوع النزاع مع الطرفين بعد االستماع إليهماومتخصص 

طرفي ى علتهدف عملية المراجعة إلى عرض معلومات النزاع بشكل مفصل و

ركز على سهولة ت كما ،خرل استيعاب كل طرف لنقاط الطرف اآلالنزاع لتسهي

اتصال طرفي النزاع ببعضهما دون حصول احتكاك غير مفيد للطرفين خاصة 

في مراحل النزاع األولية إضافة إلى تقديم المساعدة التقنية من المجلس المحايد 

غالباً ما و. لقانونية لكل منهماإلى كل من طرفي النزاع أثناء إعداد الوثائق ا

تقديم رأي و حقائق النزاع بلورةينتج عن هذا األسلوب في معالجة النزاع 

مختص في موضوعه في مراحل متقدمة جدا من حياة النزاع مما يؤدى غالباً 

 التي يوافق عليها الطرفانوإلى تقديم اقتراح فني دقيق لطريقة معالجة النزاع 
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في حالة عدم اقتناع أي من و). مجلس المحايد إلى الصلحال يتطرق ال (غالباً

القتراح المقدم من المجلس المحايد يتم تحويل النزاع إلى األساليب باالطرفين 

  .قضاءاألخرى في معالجة النزاع حسب اتفاق طرفي النزاع مثل التحكيم أو ال

. ة وخارجها

خلص الورقة إلى الوضع الحالي لمعالجة منازعات التشييد في المملكة 

مجلس  "نظام اإليجابيات المتوقعة من استخدام ناقشتمن ثم وعربية السعودية 

مرا

  

مريكية انتشر استخدام هذا النظام بشكل سريع داخل الواليات المتحدة األوقد 

سميات مختلفة أثبتت جدواها في توبخطى بطيئة في بقية دول العالم الصناعي ب

  .معالجة النزاع في مشاريع التشييد الهندسية قبل تحولها إلى مطالبات

 هذه الورقة تطور طرق معالجة المنازعات لمشاريع التشييد في الواليات تناقش

 ،"مجلس مراجعة المنازعات"دة هي المتحدة األمريكية والذي انتهى إلى آلية جدي

ستعرض استخدام ت كما.  نبذة مختصرة عن اإلجراءات المتبعة في ذلكتقدمو

األنظمة المماثلة داخل الواليات المتحدة األمريكيوهذا النظام 

وت

ال

  .ومستقبل استخدامه في المملكة العربية السعودية" جعة النزاع

  

  .في مشاريع التشييد" مجلس مراجعة النزاع"عن تطور نظام نبذة  -٢

  

 اللوائح واألنظمة القانونية في وضعبالرغم من عراقة الدولة البريطانية تاريخياً 

استخدام ة تتميز بالتطور السريع في نشر و الواليات المتحدة األمريكيإال أن

القانون حكم القضاء وكي ي وذلك ل،ات التجاريةاآلليات الحديثة في فض المنازع

نتشار إقامة الدعوات القانونية بين نظرا المعظم حركات المجتمع واألفراد 
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عة النتشار القضايا وكنتيجة طبي. ِأفراد المجتمع األمريكي ألتفه األسباب

 ناهيك عن األفراد، برزت مهنة المحاماة في،القانونية بين المؤسسات التجارية

 ينأدى ذلك إلى مواجهة قديمة بين القطاعوالمجتمع األمريكي بشكل مميز 

 وجهت إلىو. تظهر أحياناً وتختفي أحياناً أخرى) المحامين(التجاري والقانوني 

كما ذك] ١ [يا داخل أروقة المحاكم بهدف الربحتطويل القضاتهمة المحامين 

 

ر 

حتى قيل بأن التحكيم قد اختطف 

 American يناألمريكيلمحامين ا نقابة ورئيس سابق إلحدى شعب ذلك محام

Bar Association  المجتمع المشاكس قانونياً"مستشهداً بعناوين مقاالت مثل "

Litigious Society ،"محامين تحت المحاكمة" Lawyers on Trial ،

  ].٢ [Too Much Law, Too Little Justice "دالة قليلةعوقوانين كثيرة "

القانوني تم اللجوء إلى و االقتصادي ينونتيجة لهذه المواجهة بين القطاع

التحكيم في العصر والتوفيق واألنظمة البديلة لفض المنازعات مثل الوساطة 

  آليات فض المنازعات على غيره منوتقدم على إثر ذلك نظام التحكيم. الحديث

مراكز ومحاكم وفي االنتشار واالستخدام حيث ساعد على انتشاره قيام هيئات 

للتحكيم في أنحاء العالم مثل محكمة التحكيم الدولي في لندن، محكمة التحكيم 

للغرفة التجارية الدولية بباريس، وجمعية التحكيم األمريكية بواشنطن وغيرها 

في الكثير من التعاقدات التجارية، أصبح التحكيم بنداً ثابتاً و. في دول العالم

األمر الذي جعل المحامين يتجهون إلى تأطير التحكيم ضمن المظالت القانونية 

 ،خرآإعادته إلى حظيرة القضاء بشكل أو بو

تعقيد أنظمة التحكيم بتعالت األصوات باتهام المحامين و. من قبل المحامين

ساعد على ذلك عدم اقتناع الكثير من ونظمة القضاء، جعلها مماثلة ألو
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  . ]٤، ٣ [فة من القضاء

 

 Joint 

م 

 

المحامين بأفضلية التحكيم في حل المنازعات وادعائهم بأن التحكيم ليس بأفضل

ال أسرع وال أقل تكلو

ونظراً لما تتميز به نزاعات التشييد عن باقي النزاعات التجارية بعوامل من 

التخصص التقني المطلوب في ولمبالغ المتنازع عليها ضخامة اوأهمها التعقيد 

البحث عن آليات مختلفة عن الصلح ، فقد بدأ القطاع الهندسي في]٥ [المحكم

 عليه تم تطوير نظام لمعالجة نزاعات التشييد في بناءو .التحكيمووالتوفيق 

 Dispute "مجلس مراجعة النزاع "مأطلق عليه اسالموقع وأثناء تنفيذ المشروع 

Review Board.  

ات يأوائل السبعينوات ي مشروع سد باوندري في واشنطن في أواخر الستينوكان

لمعالجة " مجلس مراجعة النزاع"الميالدية أول مشروع تشييد تم تطبيق آلية 

"المجلس االستشاري المشترك"النزاع فيه وتم تسمية المجلس بـ

Construction Board ]مجلس مراجعة "تشر استخدام بعد ذلك انو. ]٦، ٥

يتم معالجتها حالياً بألف مشروع كبير والنزاع حيث تقدر المشاريع التي تم 

ي ت منتشرة في أكثر من اثن، بليون دوالر٦٠بقيمة إجمالية تقارب الـ ) نسبيا(

نيوزيلندا والدانمارك والسويد وفرنسا وبريطانيا  و دولة منها أمريكاةعشر

تقدر القضايا و. الهند وبنقالديشوالصين وهونج كونج وا أوغندوجنوب أفريقيا و

  ].٨، ٧ [من إجمالي النزاعات% ٩٩التي تم معالجتها بنجاح حوالي 

جلس مراجعة النزاع باختالف الهيئاتاألسماء التي تطلق علىتختلف و  

والمنظمات المستخدمة له مع االحتفاظ بمبدأ الفكرة التي تعتمد على مختصين

ومون بمراجعة موضوع النزاع ويصدرون حكماً غير ملزماً محايدين يق

المجلس االستشاري "سميات المختلفة نجد في كندا ت اللهذهوكأمثلة . لألطراف
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بينما ، ]٩[ Contract Disputes Advisory Board "لمنازعات العقود

 "مجلس مراجعة القضايا"ن منظمة ألخرى مثل تختلف التسميات في أمريكا م

،

 

يد إضافة إلى أعضاء 

أعضاء اللجنة الوطنية لمعالجة نزاعات التشييد ومنظمة األمريكية للتحكيم 
National Construction Dispute Resolution Committee

NCDR ) الذي تضمن و ،إلبداء مالحظاتهم على التقرير) ملحق أالأنظر

 نوفمبر ب ااقتراح

وكنتيجة مباشرة لهذا . اعتماد التقرير من المنظمة األمريكية للتحكيمتم م ١٩

]١٨-١٦.[  

Issue Review Board] مجلس معالجة النزاع"و ]١٠"Dispute 

Resolution Board ] مجلس التقييم االبتدائي المحايد"، و]١١" Early 

Neutral Evaluation Board ]سميات بـ تكما أنه قد تتشابه بعض ال. ]١٢

كمثال على ذلك ما تم تطويره  و.تختلف في التطبيقو" مجلس مراجعة النزاع"

"  النزاع فيحكمالمجلس "يستخدم في منظمة الفيدك بما يسمى في بريطانيا و

Dispute Adjudication Board، حيث يختلف في كون قرار المجلس 

  ].١٣ [ للطرفيناالمحايد ملزم

American Arbitration" المنظمة األمريكية للتحكيم "وقد شكلت

Association -AAA نزاعات معالجة لدراسة بدائل ل افريق"م ١٩٩٤ في عام

 عضوا من المهندسين والمحامين بهدف المراجعة الشاملة ٥٥مكوناً من " التشييد

 بما فيها اللوائح واألنظمة ،آلليات معالجة منازعات التشييد وطرق إدارتها

الدراسة فريق الذي أعده  إرسال التقرير األولي  تمم١٩٩٥في يوليو و. القائمة

ازعات التشي متخصص في معالجة من٩٠٠٠إلى أكثر من 

ال
-

C

فيو. ]١٤[تشييد تطوير آلية مجلس مراجعة نزاعات ال

٩٥

 ،]١٥[التحكيم والتقرير تم تعديل آليات فض المنازعات الموجودة مثل التوفيق 

وتطوير آلية مجلس مراجعة نزاعات التشييد 
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ألمريكية للتحكيمللمنظمة ا  نظام مجلس مراجعة النزاع-٣

   

. عمل المجلسوقامت المنظمة األمريكية للتحكيم بإصدار نظام آللية تكوين 

  ].١٦[ أهم ما جاء في هذا النظام فيما يليو

   

يتم تكوين المجلس مباشرة بعد توقيع العقد بين المالك :  تكوين المجلس)أ(

المجلس من  األعمال في الموقع وعند استالم طلب تكوين ءالمقاول ومع بدو

 يتم تحديد ،) يوماً من توقيع عقد المشروع المتفق عليه١٤خالل (أحد الطرفين 

أعضاء المجلس بما يتوافق من اجتماع بالطرفين لتحديد التخصصات المطلوبة 

 ويتم إعداد بيان باألسماء المقيدة لدى المنظمة األمريكية .مع مجال المشروع

ها بعد أن يتم االتصال بكل واحد منهم التي يمكن تكوين المجلس منوللتحكيم 

.  إذا كانت لهم أي عالقة بأي من طرفي العقد قد تمنع مشاركتهم ماومعرفة

 يوماً ١٤خالل (يرسل البيان إلى طرفي المشروع مع السيرة الذاتية لكل مرشح 

يتم على ). عمن استالم معلومات التخصصات المطلوبة من طرفي المشرو

 أسبوعين من استالم بيان ل طرف في المشروع خاللأثرها تحديد مرشح لك

يتم موافقة كل و. ر المنظمة األمريكية للتحكيم بذلك كتابياًاشعيتم إ، واألسماء

خر خالل أسبوعين من على مرشح الطرف اآل) المقاولولك الما(طرف 

في حالة عدم موافقة ويم، استالمه اسم المرشح من قبل المنظمة األمريكية للتحك
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على يشعر الطرف غير الموافق  خر، على ترشيح الطرف اآلفينطرالأحد 

وال يلزم . من إشعار عدم الموافقةخر خالل أسبوعين آمرشحه بترشيح خبير 

كما .  النزاع

ن الحيادية التامة في أعضاء المجلس في موضوع المشروع القائم مطلب 

العالقة غير 

 الط

الح

ممث

  .خر عدم الموافقة على مرشح الطرف اآلالطرفين بتحديد أسباب

 بيان باألسماء المسجلة لديها إعداديم بعد ذلك بتقوم المنظمة األمريكية للتحكو

ضمن قائمة خبراء المجلس إلى مرشحي الطرفين ليقوما بترشيح العضو الثالث 

كما يقوم كل من طرفي المشروع بالموافقة على ترشيح عضو . في المجلس

ينبغي تحديد العضو الثالث في المجلس خالل أسبوعين من و. المجلس الثالث

ضو واحد، في حالة االتفاق على مجلس مكون من ع و.تحديد اسم العضو األول

  . العضو بنفس الطريقة السابقة هذايتم تعيين

خاصيتان رئيسيتان يجب أخذهما في االعتبار عند اختيار أعضاء وهناك 

 في تشمل الخبرة بشكل خاص الخبرة الفنية و. الحياديةوهي الخبرة والمجلس 

 مشروع  خبير في فمشروع الطرق يحتاج إلى خبير مختلف عن،لمشروعا

االطالع كما تشمل الخبرة أيضا . تحلية المياهلاويات أو مشروع مصنع بتروكيمل

معالجةواإللمام بالنواحي القانونية في عقود التشييد و العقود على

أ

 عالقة فال يمكن الموافقة على اختيار عضو للمجلس إذا كانت له. أساسي

مباشرة بأحد الطرفين كشراكه أو مساهمة أو عقد عمل، كما أن 

المباشرة في بعض األحيان، كالعـالقة مع جهات أو مؤسسات تتبع أحد 

تقتضيو. ليست ذات عالقة بالمشروع الحالي، قد تؤثر على االختيارورفين 

اول أو المالك بأنهما المققبل يادية أن ال يعتبر األعضاء المرشحون من 

  . الن لهما في المشروع أو في أي من القضايا المتنازع عليها
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عمل المجلسب( يمكن تلخيص ما جاء في نظام آلية عمل مجلس :  أسلوب )

  ا

•

Ag (موقع المشروع حيث   فييتم تحديد أول اجتماع للمجلس

•

يتم إحاطته يوميا بتطور العمل ولعامة 

ى تقارير االجتماعات المقاول باإلضافة إلوفي المشروع من كل من المالك 

لنزاع من قبل  :ليفيما ي ]١٧[األمريكية للتحكيم المنظمة مراجعة 

أعضاء وروع بعد توقيع اتفاقية مجلس مراجعة النزاع بين طرفي المش 

 Three-Party" االتفاقية الثالثية"يسمى العقد في بعض المراجع (المجلس 

reement

ما باستخدام اآللية المقترحة من إيقوم المجلس المنتخب بتحديد أسلوب عمله 

. ق عليها المجلستطوير آلية أخرى يتفباألمريكية للتحكيم أو المنظمة 

 يوماً من توقيع ٢٨ينبغي تقديم هذه اآللية لطرفي المشروع خالل و

  .االتفاقيةً

يقوم المجلس باالطالع على خرائط ووثائق المشروع مثل العقد  

الشروط الخاصة واووالمواصفات 

  .الدورية

كل ثالثة (المقاول ويقوم المجلس بزيارة دورية يتفق عليها مع المالك  •

 يتم خاللها عقد اجتماع مع كبار المسؤولين عند المقاول ،)شهور مثالً

يقوم المجلس أثناء الزيارة بمناقشة أي اختالف في الرأي بين . والمالك

من البديهي أن تتراكم و. اع مستقبليالذي قد يؤدى إلى نزوطرفي العقد 

كمية المعلومات لدى أعضاء المجلس خالل الزيارات العديدة للمشروع مما 

  .يسهل معالجة أي نزاع مستقبلي 
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معالجة مطالبة محددة بينهما عن عند عجز الطرفين :  مراجعة النزاع)ج(

ددا بالتراضي يمكن ألحدهما تقديم طلب مكتوب لمجلس مراجعة النزاع مح

التعويض المطلوب إن وجد وموضوع النزاع بالتفصيل مع تحديد المطالبة 

. داعماً طلبه بالوثائق الالزمة مع إرسال نسخة من المطالبة إلى الطرف الثاني

 يوماً من استالمه صورة خطاب المطالبة، يقوم الطرف الثاني ٢٨في خالل و

مراجعة النزاع الطرف األول إلى رئيس مجلس  بإرسال رده على مطالبة

في حالة وجود مطالبة مضادة من الطرف الثاني و. مدعما ذلك بالوثائق الالزمة

  .يةيطبق عليها نفس إجراءات المطالبة األساس

جلسات 

يمكن جدولة و. المقاول باألسلوب الجديدويتم إشعار المالك  على أن الستماع

 أيام من تقديم ٧خالل و بعد دراسة المطالبة ،يقوم مجلس مراجعة النزاع

ق استكمال الحقائوالطرفين لالستماع مع  بتحديد موعد لالجتماع ،الطلب

 بموقع المشروع لسهولة  عادة االجتماعويعقد. المقاولوبالتنسيق مع المالك 

يمكن استخدام و. زيارة موقع النزاع إذا لزم األمروالحصول على المعلومات 

إجراءات عقد جلسات االستماع المطورة من قبل المنظمة األمريكية للتحكيم 

لخاص لعقد  أو يقوم مجلس مراجعة النزاع بتحديد أسلوبه ا]١٨[

ا

  .عدد من جلسات االستماع حسب الحاجة

ستماع ألعضاء شرحها في جلسة االويقوم الطرف المدعى بتقديم دعواه 

المجلس داعماً ذلك بالوثائق والحقائق، ثم يقوم الطرف المدعى عليه بتقديم 

يتم توضيح ور ذلك عدة مرات إلى أن يكتفي الطرفان تكريقد و. دفاعه

قد يقوم أعضاء المجلس بطرح أسئلة للطرفين الستخراج و. مالبسات القضية
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بعد االستماع إلى طرفي النزاع وبعد جلسة :  توصية مجلس مراجعة النزاع)د(

 داعماً ،المداولة ألعضاء المجلس، يقوم المجلس بكتابة توصيته لمعالجة النزاع

يقوم بتقديمها إلى طرفي ووالحقائق الوثائق المقدمة وذلك بالتحليل للوقائع 

 اعتراضهما 

إلى الطرف  تقديمه إلى مجلس مراجعة النزاع مع إرسال نسخةوى القرار 

  النصي بينهما

لى إمكانية االعتماد والرجوع إلى توصية المجلس من عدمه عند رفع 

  .وضوع النزاع إلى القضاء أو التحكيم

جعة ماقلّو

ت أعضاء المجلسالنزاع يعتم   .د على ثقة الطرفين في

  

 يوماً من ١٤في خالل و . جلسات االستماعانتهاء يوماً من ١٤النزاع خالل 

المقاول بكتابة موافقتهما أوواستالم توصية المجلس يقوم المالك 

عل

في حالة عدم الكتابة من أحد الطرفين يعتبر ذلك موافقة منه على و. لثانيا

في حالة اعتراض أي من الطرفين على أما . توصية المجلس لمعالجة النزاع

يمكن لطرفي النزاع اللجوء إلى أساليب أخرى لمعالجة النزاع فقرار المجلس 

قد األساسي بين  في الع عليهاًنصوص قد يكون مممامثل التحكيم أو القضاء 

يمكن لطرفي النزاع تضمين العقد األساسو. المقاولوالمالك 

ع

م

 يعترض أي من الطرفين على قرار المجلس ألن مبدأ مجلس مرا

 حكم وقدرا

المقاول تكاليف مجلس مراجعة النزاع ويتحمل كل من المالك :  التكاليف)هـ(

التكاليف جميع يدفع المقاول و. بالتساوي ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك
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زاع في المملكة العربية مجلس مراجعة النآلية  لماذا نحتاج إلى -٤

  ؟السعودية

  

بير مع شكل كزايد الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية سنوياً بتت

ينظر فيقاض ي أن التي الق ،ميا من

ضايا ب ضيع  ب ة  رة اإللمام والدراية الكا 

وية المنظورة دوة ا ا ضايا  

أمكن من خاللها ت الرسمية والتي حصائياكم الدولة حسب ما ورد في اإل

افتراض وب. ]٢٠، ١٩ [ سنوياً من القضايا المنظورةر عبء كل قاض

وزيع المتساوي للقضايا على جميع القضاة في المملكة نجد أن القاضي مكلف 

 ٨٣٦ : قضية موزعة على النحو التالي٢٣٣٦ ما مجموعه  فيالحكمولنظر 

هـ١٤١٩/هـ١٤١٨/هـ١٤١٤ القضايا المنظورة أمام محاكم المملكة العر السعودية لألعوام :)١(جدول 
ضايا

وإذا نظرنا إلى عبء كل . يادة يتناسب مع هذه الزماعدم زيادة عدد القضاة ب

ضايا  ينبغ  يوها عبء ال  عدد  هذا الأن   نجد 

الق عة موا على متا مع القد البشري  فيةيتواءم

ي. لفنية لنواحي خاص

محا

في )١(ول جلاضح  عدد الق السن

تقدي

الت

با

إنهائية سنوياً لكل من قضية  ٧٤٤ و جنائيةقضية  ٧٥٦وقضية إجرائية 

  . هـ على التوالي١٤١٩ هـ و١٤١٨و هـ ١٤١٤األعوام 

  
بية

نصيب القاضي سنوياً من الق عدد  المجموع القضايا العام
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اإلنهائية الحقوقية جن الجنائيةقية القضاة إنهائية ائية حقو

٦٠٥ ١١١ ٤٣٥،٩٨٠١٢٠ ٥٢١ ٣ ٦٢،٦١٢ ه١٤١٤

ـ

١٥،٢٦٣ ٥٨،١٠٥

٥٣٣ ٨٦ ١٣٧ ٦٠٤ ٤٥٧،٨١٧ ٣٢٢،٤٤١ ٥٢،٢٣٢ ٨٣،١٤٤ ٨ ١٤١

هـ

٥١٥ ٨٦ ١٤٣ ٦٢١ ٤٦٢،٨٩٦ ٣٢٠،١٢٦ ٥٣،٩٠٣ ٨٨،٨٦٧ ١٤١٩ 

هـ

  

  

 هـ ١٤٢٠ هـ و ١٤١٩ عدد القضايا المنظورة لعامي )٢(ويبين الجدول رقم 

أمام ديوان المظالم والذي يمثل الجهة القضائية في معالجة القضايا التجارية 

  .والتي تكون الدولة أحد أطرافها

  
 هـ١٤٢٠ هـ و١٤١٩لم لعامي  عدد القضايا الواردة والمنجزة والمدورة بديوان المظا:)٢(جدول 

القضايا المدورة القضايا المنجزة القضايا الواردة العام

١٤٤٤ ١٨١٩ ٣٢٦٣  هـ١٤١٩

٣٥٩ ٢٨٣٧ ٣١٩٦  هـ١٤٢٠

  

تم وضع أحد الحلول البديلة وقد شخص المسؤولون في الدولة المشكلة 

عة عالجة النزاع في المحاكم وعبر أجهزة التقاضي بما يتوافق مع الشري

 ٦/فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم م. ذلك في نظام التحكيموإلسالمية 

م  / ٧/٢٠٢١األمر السامي رقم و هـ بنظام التحكيم ١٢/٧/١٤٠٣اريخ 

إال أن التحكيم لم يأخذ  . بالالئحة التنفيذية لنظام التحكيم٨/٩/١٤٠٥تاريخ 

وضع المف

و

لم

ا

بت

و

ترض فيه كبديل لمعالجة النزاع في المجتمع  السعودي ألسباب ال

  .عديدة ليس مجالها في هذه الدراسة
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 في هذا المقام مجلس مراجعة النزاع في مشاريع التشييد كأحد البدائل ويبرز

ة النزاعات وهي في موقع التنفيذ مشجعة في معالج فعالية كبيرة لإليجابيات بوال

ا

•

توفير وثائق النزاع نتيجة انشغاله و استطاعته متابعة 

مام أو التجاوب أو 

• 
قبل

تعا •

إلى

 االجتماع بالطرفين أثناء مذي يتوقع منهالخب

• 
غو

١-

  : التي ينطوي عليها هذا النظاملتالية

ام به في المراحل األولى من وقوعه لدى عند وقوع النزاع، سيتم االهتم 

وبالتالي لن تتوفر البيئة التي ستؤدى إلى إهمال موضوع . جميع األطراف

لن يجد ومرور الزمن  ب أحد األطراف متوقعا انتهائه جانبالنزاع من

المهندس عذرا لعدم

كره البذلك يتم القضاء على المشاعر العدائية من وبأنشطة المشروع اليومية 

عدم االهتلخر نتيجة  الطرفين لآلالتي يكنها أحدحقد الو

  .التأخير

إلمكانية معالجته   األطراف إلى القضاء عندما يكون النزاع بسيطاًلجوءعدم 

  . نهاية العقد

افي للمالك فيما بينهما للوصول الجهاز اإلشروون الجهاز التنفيذي للمقاول 

 أعلى درجات الفعالية لتنفيذ المشروع لعلمهما أن هناك زيارات دورية 

 أعلى مستوى من علىيقوم بها مجلس مراجعة النزاع المكون من أفراد 

مجال المشروع والفي رة 

  .الزيارات الميدانية

 يؤثر على فعالية اآللية اللس مراجعة النزاع غير إلزامية كون توصية مج

  :الباً ما يوافق الطرفان على التوصية لألسباب التالية 

تحول الموضوع إلى وفي حالة عدم موافقة أحد األطراف على التوصية   

التحكيم أو القضاء فان الطرف غير الموافق سيكون الطرف األضعف 
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الية 

٢-

  ] .Win/Win situation" [كاسب/ب

٣

 قد تمت تحت رؤية -لم تكن في صالحه

الة تأخير النزاع حتى على النقيض، ففي حو. واضحة ألبعاد النزاع 

المستشارين إلى مشاريع ونهاية المشروع غالبا ما ينتقل كبار المهندسين 

الزمن على وقائع على تقادم إأخرى بحيث يصعب 

 إضافة إلى اطالعهم على تفاصيل ،لدى أعضاء المجلس في مجال النزاع

النزاع من بداياته وعلمهم بالتفاصيل الدقيقة من بداية النزاع من واقع 

  .زياراتهم الدورية للمشروع

في مواضيع و النزاع في المشاريع الكبيرة عدة مرات دثلباً ما يحغا  

كون توصية مجلس مراجعة تيندر أن و. مختلفة أثناء حياة المشروع

إن كان ال يستبعد و(النزاع في جميع النزاعات في صالح طرف واحد 

 منهما لقبول يدفع كالو ،مما يعطى القبول والرضى لدى الطرفين) ذلك

وينتج . ده لكي يحصل على التوصية التي في صالحةتوصية المجلس ض

عن ذلك عالقة جيدة بين الطرفين ألن نتيجة النزاع في المشروع عموما 

كاس"قد تمت على أساس مبدأ 

معالجته في مراحله األولى و النزاع دوثسهولة استخراج الحقائق عند ح  -

د جميع المهندسين وجووقائع إضافة إلى نتيجة عدم تقادم الزمن على ال

ل على خلفيات الموضوع الحصوواالستشاريين في المشروع لمقابلتهم و

 من طرفي النزاع غالباً ما يكون مقتنعاً بأن اكما أن أي. من الجميع

إن وحتى - توصية المجلس

رهم عالوة احض
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بالتالي و ، درجة وضوح الرؤيا للوقائع لدى البعضضعفالمشروع مما ي

  .زيادة تكاليف معالجة النزاع

قبولها من الطرفين دون تقادم الزمن و  توصية في النزاعصدورإن  •

فالمقاول ستتحسن تدفقاته النقدية . سهل حصول األطراف على تعويضاتهم

.تيجة موافقة المالك على نتيجة النزاع مما يساعده في تنفيذ المشروع

ي

 ن

 

تن

  

المالك أيضا سيكون لديه وضوح أكبر للتكلفة الكلية للمشروع قبل انتهاءو

  .ما عليهو  معرفة مالهبعدفيذه 

  

  

من 

  :]٢١، ١٣، ٧ [ التالية

م وثيقة تنفيذ المشاريع الممولة من قبله ١٩٩٥ي في عام دولأصدر البنك ال 

  .جميع مشاريعهفي  Dispute Review Boardة النزاع 

 Constructionبريطانيا في التجديد وم صدر نظام البناء ١٩٩٦في عام  

Dispute Adjudic.  

   التوصيات-٥

مجلس مراجعة النزاع في الكثير من دول نظام المتوقع أن ينتشر استخدام 

العالم لألسباب

•

World Bank Procurement Document  شاملة على بند استخدام

س مراجعمجل

•

and Regeneration Act  بندا  عقود التشييدأن تتضمن لزم أوالذي

Board ationالنزاع في حكم اللمجلس 

ك ملحقاً لشروط العقد النموذجي م أصدرت منظمة الفيد١٩٩٦في عام  •

Standard Conditions of Contract حكم ال يوصي باستخدام مجلس
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م ١٩٩٩في عام و، Dispute Adjudication Boardالنزاع في 

في حكم الاستخدام مجلس بصدرت نماذج عقود الفيدك شاملة بندا يلزم 

  .النزاع

  

هتمام بإجراء الجامعات االومراكز التحكيم ولهيئات الهندسية لعليه فينبغي و

  :الدراسات التالية

  

 مجلس مراجعة النزاع في المملكة العربية  لنظامتطوير آلية مناسبةودراسة  •

  . ووضع األنظمة المكتوبة لها،السعودية

المالك والفائدة من استخدامه إلى المهندسين والمجلس هذا  مفهوم إيصال •

  اإلعالميوسائلد عبر والمقاولين وكل من له عالقة بصناعة التشيي

  .المرئيةوالمقروءة 

تسجل وأبحاث تتابع و دراسات إلجراءوضع ميزانية لعشر سنوات قادمة  •

رصد الفوائد الملموسة تو ،دول العالم المختلفةفي تطور استخدام هذه اآللية 

النزاع فيها  لبعض المشاريع التي تم معالجة) الفوائد المالية إن أمكن(

  .ليةباستخدام هذه اآل
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 ملحق أ
 

National Construction Dispute Resolution Committee (NCDRC)
 
This committee is the sponsor of the arbitration procedure specially 
designed for the construction industry by the American Arbitration 
Association (AAA)
American Bar Association 
American College of Construction Lawyers 
American Consulting Engineers Council 
American Institute of Architects 
American Public Works Association 
American Road and Transportation Builders Association 
American Society of Civil Engineers 
American Society of Interior Designers 
American Society of Landscape Architects 
American Subcontractors Association 
Associated Builders and Contractors, Inc.
Associated General Contractors 
Associated Specialty Contractors, Inc. 
Business Roundtable 
Construction Specifications Institute 
Engineers Joint Documents Committee 
National Association of Home Builders 
National Association of Minority Contractors 
National Association of Women in Construction 
National Society of Professional Engineers 
National Utility Contractors Association 
Women Construction Owners and Executives 
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Construction dispute cases are considered one of the major dispute 
areas resolved by the judiciary, in which the sum of disputed money is 
relatively large. As a result of this increase in the dispute cases in the 
country, a practical and efficient means of dispute resolution is 
needed. 
Law and regulations of dispute resolutions in the industrial countries 
are developed rapidly due to the need for quick and economical 
mechanism. The disputants looked for an alternative system to the 
court and government jurisdiction such as negotiation, mediation, 
conciliation, arbitration etc. These systems used to resolve all kind of 
dispute such as family dispute, administration, trade, industrial, and 
international disputes.   
As a result of the complications encountered in some of the alternative 
resolution methods such as arbitration, which was originally 
developed as an alternative to the complicated court system and 
lawyers practices. The engineering industry started in the nineties to 
develop a new mechanism for dispute resolution known as “Dispute 
Resolution Board”. The “Dispute Resolution Board” spread quickly in 
the United State and slowly in the rest of the industrial countries and 
proved to be an efficient way of resolving dispute before it forms a 
claim.  
The development stage of the Dispute Resolution Board system in the 
world is discussed in this paper with a special reference to the United 
State utilization of the system through the American Arbitration 
Association procedure. Important aspects of the system and its rules 
and regulations are presented. The current state of the dispute 
resolution cases in Saudi courts is also discussed and the advantage of 
using the mechanism of the Dispute Resolution Board in Saudi Arabia 
is outlined. 
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