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 كلمة شكر
 :خص بالذكز أً ,ابالشكز لكل هي ساىن ًساعد يف إجناسى الدراست هتقدم يف بداٌت ىذأ

 :لدكتٌر امليندصا

 ماهر مصطفى
باإلشزاف على ىذا العول هي جيده ًفكزه ًًقتو الشًء ً أعطاً حبٍث الذي تفضَّل هشكٌراً 

 الكثري فجشاه اهلل كل خري ًلو خالص الشكز ًاالهتناى .

 ًأشكز كل أفزاد عائليت على ها قدهٌه يل هي املساًدة ً احملبت يف حٍاتً

 كنز                                                      
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 المقدمةالفصل األول :
 : تًهٍذ 1.1

في جميع دوؿ العالـ  جتماعيةاالفي تطور الحياة االقتصادية و  بارزاً  تمعب صناعة التشييد دوراً 
ي بمد مف بمداف العالـ أىمية عف الحالة االقتصادية في بالغ األ وتعد حالة قطاع التشييد مؤشراً  ,

مف  %18يشكؿ ىذا القطاع نحوففي السعودية  , [15] لمساىمتو بنسبة ىامة في الناتج المحمي
مف دخميا القومي   %50الناتج المحمي دوف النفط , كما تنفؽ الكثير مف الدوؿ النامية حوالي

. أما عمى المستوى الوطني فقد بمغت نسبة مساىمة قطاع [15]عمى قطاع البناء و التشييد 
 . [19] %5.9ي جمالي حوالمف الناتج اإل 2003-2000البناء و التشييد لمفترة ما بيف 
جمالي لسوريا مقارنة مع كثير مف دوؿ لقطاع التشييد في الناتج اإل ورغـ المساىمة القميمة نسبياً 

جمالي في حاالت االزدىار االقتصادي العالـ األخرى فإف مساىمة ىذا القطاع في الناتج اإل
و  1980مي أعمى مما ىي عميو , فقد وصمت نسبة المساىمة بيف عا يمكف أف تبمغ حدوداً 

. و برغـ ازدىار ىذه الصناعة ودورىا في [19] جماليمف الناتج اإل %15.6إلى حوالي  1985
ف تنفيذ مشاريع التشييد يكتنفيا وجود العديد مف الصعوبات الناتجة بشكؿ أاقتصاديات الدوؿ إال 

 ىميا :أسباب رئيسي عف تعقيد مشاريع التشييد , ىذا التعقيد يعود إلى العديد مف األ

  خرىع تشييد مع آخر بعكس الصناعات األأ التفرد : حيث مف المستحيؿ أف يتشابو مشرو 
  الطبيعة الديناميكية لمشاريع التشييد حيث يتـ في كثير مف الحاالت إجراء العديد مف

التغييرات خالؿ سير عممية تنفيذ المشروع و قد تشمؿ ىذه التغييرات التصاميـ أو طرؽ 
لتمس الغرض أو اليدؼ الذي شيد المشروع مف  العمؿ و قد تصؿ أحياناً  التنفيذ أو أطقـ

 جمو .أ
 و مناخ عدـ الثقة الذي يسود العالقة بيف األطراؼ الرئيسية في  تعدد أطراؼ مشروع التشييد

 مشروع التشييد .
  ًىا مف بالعوامؿ الخارجية .... وغير  البيئة المفتوحة لمشاريع التشييد و التي تجعميا اكثر تأثرا

 .[31]سباب األ

  . [35] ال مفر منو في كثير مف مشاريع التشييد ىذا التعقيد يجعؿ مف حدوث النزاعات أمراً 
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 .[35]  الستثناءا صبحت تشكؿ القاعدة و ليسأويمكف القوؿ بأف النزاعات في مشاريع التشييد 
جمالية لممشروع ىي مف التكمفة اإل %10و  %8حصاءات أف نسبة تتراوح ما بيف و تشير اإل

.  [13] نفقات قانونية و تمؾ النفقات القانونية ىي مبالغ ذات عالقة بمنازعات األطراؼ تحديداً 
ولعؿ أعظـ تحدي يواجو صناعة التشييد اليـو ىو كيفية حؿ المنازعات بمجرد حدوثيا, أو عمى 

 . [13]األقؿ السيطرة عمى النزاع و التكاليؼ المترتبة عنو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 انًشكهخ انؼهًٍخ فً يشروع انجذج :  1.1

أصبحت النزاعات تشكؿ صفة مالزمة لمكثير مف مشاريع التشييد, و ينتج عنيا العديد مف اآلثار 
السمبية مثؿ الزيادة الكبيرة في كمفة و مدة تنفيذ المشروع , تأثر العالقات بيف أطراؼ المشروع 

 سباب .المتنازعيف في سوؽ صناعة التشييد و غيرىا مف األالمشاركيف في النزاع , تأثر سمعة 

و بسبب ىذه اآلثار السمبية الناتجة عف منازعات التشييد و بسبب طبيعة مشاريع التشييد التي 
التأكد مف قدرة الوسائؿ الحالية المتبعة تتطمب معالجة النزاع بأقصر فترة زمنية ممكنة ,فإنو يجب 

التشييد في سوريا عمى حؿ تمؾ المنازعات دوف التأثير عمى الكمفة و في حؿ منازعات مشاريع 
البحث عف أساليب بديمة عف األساليب الحالية المتبعة أو تطويرىا و  , المدة اإلجمالية لممشروع

عمى ضبط الزيادة الكبيرة في  األساليب الحالية المتبعة في إدارة المنازعات  في حاؿ عدـ قدرة 
 . المشروع بنتيجة النزاع كمفة و مدة تنفيذ

 : يجرراد انجذج  1.1

 . كثرة منازعات التشييد المعروضة أماـ المحاكـ السورية 
 النقدية الكبيرة المتنازع عمييا و المؤثرة عمى االقتصاد الوطني . المبالغ 
  قمة البحوث المنجزة في مجاؿ إدارة منازعات التشييد في سوريا في ظؿ التطور العالمي

 الكبير في ىذا المجاؿ .

 : أهذاف انجذج  1.1

 حديد األسباب األساسية المؤدية إلى حدوث منازعات في مشاريع التشييد في سوريا .ت 
  المنازعات في مشاريع التشييد في تقييـ طريقتي القضاء و التحكيـ المتبعتيف في إدارة وحؿ

 . سوريا
  في سورياالتشييد  مشاريعإلدارة المنازعات في  األسموب المناسباقتراح . 

 أهًٍخ انجذج :  5.1

  بسبب ندرة األبحاث المنجزة المتعمقة بيذا الموضوع في سوريا و في ظؿ التطور الكبير الذي
حققتو الكثير مف دوؿ العالـ في ىذا المجاؿ و الذي نجـ عنو اتباع طرؽ جديدة بديمة عف 
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التقاضي و التحكيـ في إدارة منازعات التشييد, يأتي ىذا البحث ليشكؿ خطوة في طريؽ 
الى بناء  دارة المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا بما قد يؤدي مستقبالً إتعميؽ مفيـو 

عماؿ في مشروع التشييد الذي نظـ متكاممة إلدارة منازعات التشييد تضمف استمرارية األ
مع  يتالءـدنى و بما يحدث فيو النزاع مع تخفيض الخسائر في الوقت و الكمفة الى الحد األ

 سوريا . بيئة صناعة التشييد في

 دذود انجذج :  6.1

  سيتـ التركيز في ىذا البحث عمى دراسة المنازعات التي تحدث في مشاريع التشييد في
  .سوريا

  كذلؾ سيتـ التركيز عمى المنازعات التي تحدث خالؿ مرحمة التنفيذ مف مراحؿ دورة حياة
 المشروع .

 : تُظٍى انجذج  7.1

 . المراجع العممية مالحؽ و قد ذيمت بمجموعة مف 4تتكوف االطروحة مف خمسة فصوؿ و 
  تـ تكريس الفصؿ األوؿ لبياف المشكمة المعروضة لمبحث و لعرض أىداؼ و أىمية البحث

 و حدود ومنيجية و خطة البحث.

  التشييد.صناعة  في مجاؿ الدراسات السابقة لمبحثعرض لتـ تخصيص الفصؿ الثاني 

  مفيـو :المفاىيـ التاليةناقش يو   الخمفية النظرية لمبحثأما الفصؿ الثالث فيركز عمى سرد 

مصادر نشوء النزاع  مراحؿ نشوء النزاع في مشروع التشييد، ، مفيـو المنازعات عقد التشييد،
، إدارة المنازعات في  اآلثار السمبية لممنازعات في مشاريع التشييد ،  في مشروع التشييد

في مشاريع التشييد، العوامؿ المؤثرة في اختيار الطريقة مشاريع التشييد، طرؽ حؿ المنازعات 
 المناسبة إلدارة المنازعات في مشاريع التشييد.

  يحتوي الفصؿ الرابع عمى الدراسة اإلحصائية الخاصة بالبحث حيث تـ عرض الوسائؿ و
الطرؽ التي استخدمت في تحميؿ البيانات و النتائج التي تـ الوصوؿ إلييا مف خالؿ ىذا 

 تحميؿ .ال

  يعرض الفصؿ الخامس خالصة البحث مف خالؿ أىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا و
 التوصيات مف أجؿ األعماؿ والدراسات الالحقة.
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 يُهجٍخ انجذج :  8.1

  للوخطط  و الرحلٍلً فً اًجاز الثحس وفقا   اذثاع الوٌهج الىصفً و الٌقذيسٍرن

 الرالً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 منهجٌة البحث(: 1-1الشكل )

 

 

 صٌاغة مشكلة البحث

بحاث السابقة باستخدام المراجع و األ
المرتبطة بمشكلة البحث باإلضافة إلى 

 واقع صناعة التشٌٌد السورٌة

جمع البٌانات المتعلقة 
بمنازعات التشٌٌد فً 

 صناعة التشٌٌد السورٌة

عن طرٌق الزٌارات المٌدانٌة لمشارٌع 

التشٌٌد و مراكز التحكٌم و استطالع آراء 
طراف المعنٌة و توزٌع  االستبٌان و األ

االختصاصٌٌن فً إجراء المقابالت مع 
 قطاع التشٌٌد فً سورٌامجال 

تحلٌل البٌانات التً تم 

 جمعها
حصائً والبرامج اإل سلوب التحلٌلأباستخدام 

 اإلحصائٌة المناسبة 

استخالص النتائج و إعداد 

 المقترحات و التوصٌات
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 الفصل الثاني :
 الدراسات السابقة
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 لدراسات السابقةاالفصل الثاني :  
 : تًهٍذ 1.1

تعتبر المنازعات في المشاريع اليندسية مف أكبر التحديات التي تواجو تطور صناعة التشييد و 
إلى اآلثار السمبية ذلؾ بسبب القيمة المالية الكبيرة التي مف الممكف التنازع عمييا باإلضافة 
طراؼ المشاركيف في الكثيرة التي تمقي بظالليا عمى مشروع التشييد و العالقات التي تربط بيف األ

وقد أظيرت االحصائيات تزايد نسبة ىذه النزاعات, فقد بينت دراسة أجريت في  .[10]تنفيذه 
بعة لغرفة التجارة الدولية شير المؤسسات التحكيمية في العالـ وىي محكمة التحكيـ الدولية التاأ

كانت تتعمؽ  1982مف النزاعات المعروضة عمييا في عاـ  %12.5ف نسبة أ ICCفي باريس 
بعقود البناء , و أف ىذه النسبة تزايدت بتدرج لتصؿ بداية التسعينيات مف القرف الماضي إلى 

أولت بعض الدوؿ .و ليذا السبب [2]خرى عمى نسبة بيف المنازعات التجارية األأوىي  28.7%
بيذه المشكمة و أجريت في ىذا الصدد العديد مف األبحاث و الدراسات  المتقدمة اىتماما خاصاً 

, سيتـ فيما يمي استعراض ممخص لنتائج [31] مختمؼ أوجو النزاع في مشاريع التشييد متناولةً 
إلى الطرؽ  أىـ األبحاث التي تناولت البحث في مصادر و أسباب حدوث المنازعات باإلضافة

 المتبعة في حؿ و إدارة المنازعات في مشاريع التشييد :

 :نذراضبد انطبثمخ نهجذجا 2.2  

 (قاـ الباحثFenn 1997 )  بتمخيص نتائج بعض األبحاث التي أجريت حوؿ تحديد مصادر
نشوء المنازعات في صناعة التشييد و فيما يمي جدوؿ يبيف أسماء الباحثيف و النتائج التي 
  توصموا إلييا حوؿ المصادر الرئيسية لحدوث المنازعات في صناعة التشييد بحسب  

(Fenn 1997: ) 

 

 

 



 
17 

 

 Sources of disputesيصبدر انًُبزػبد  اضى انجبدج

Hewitt 
1991 

 change of scope            يجبل انؼًم                                            تغٍٍر  -1

 change conditions and specification         تغٍٍر انشروغ و انًىاصفبد -1

 delay                                                                                       انتأخٍر -1

 acceleration                تطرٌغ انؼًم                                                     -1

 termination                                                                      اَهبء انؼمذ  -5

Semple et al 
1994 

 acceleration          تطرٌغ انؼًم                                                           -1

 weather                                                                             دبنخ انجى  -1

 increase in scope                                        يجبل انؼًم               زثبدح -1

Rhys Jones 

1994 

 

 Poor management                                                 دارح غٍر انكفىءحاإل -1

 Adversarial culture                                                     انخمبفخ انؼذائٍخ -1

 Poor communications                                 انتىاصم انعؼٍف و انطًء -1

 Inadequate design                                             انتصبيٍى غٍر انًكتًهخ -1

      Inadequate contract drafting                   انتجهٍس غٍر انكبفً نهؼمذ -5

 Unrealistic client expectations                 انتىلؼبد غٍر انىالؼٍخ نهًبنك -6

 Poor workmanship               َمص انخجرح                                          -7

 

Bristow and 

Vasilopoulos 
1995 

 unrealistic expectations by parties       نألغرافانتىلؼبد غٍر انىالؼٍخ  -1

                 ambiguous contract documentsانغًىض فً يطتُذاد انؼمذ -1

 poor communications                        لهخ انتىاصم ثٍٍ اغراف انًشروع -1

 lack of team spirit                                                 ظؼف روح انفرٌك -1

 to deal with changes failure          ػذو انمذرح ػهى انتؼبيم يغ انتغٍٍراد -5

Sykes 
1996 

 misunderstandings                                               ػذو تفهى االنتسايبد -1

 unpredictability risks                           ػذو انمذرح ػهى تىلغ انًخبغر -1

Conlin et al 

1996 

 payment                                                                            انذفؼبد   -1

                                                                        performanceداء  األ -1

 delay and time                                                                   انتأخٍر  -1

                                                                          negligenceهًبل  اإل -1

 quality                                                                               انجىدح    -5

                                                 poor administrationانعؼٍفخ دارحاإل -6
 fennنتائج األبحاث حول مصادر نشوء منازعات التشٌٌد بحسب (: 1-2) الجدول

  قاـ الباحثVicky M.Watts   بعنواف : 1994بإنجاز بحث عاـ 

Review Of Australian Building Disputes Settled By Litigation 
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قضية متعمقة بمنازعات التشييد تـ حميا في المحاكـ  68حيث تـ في ىذا البحث مراجعة 
االسترالية, بيدؼ معرفة مصادر حدوث تمؾ المنازعات و تقييـ فعالية طريقة القضاء في حؿ 

 تمؾ المنازعات دوف التأثير عمى كمفة و مدة المشروع.

 و في نياية البحث تـ تحديد خمسة مصادر رئيسية لحدوث تمؾ المنازعات و ىي:

زيادة مدة المشروع عما ىو محدد   –التأخيرات  –ىماؿ اإل –التغييرات  –االنياء المفاجئ لمعقد 
في العقد .كما بيف الباحث بأف عدد قميؿ مف تمؾ المنازعات تـ حميا دوف التأثير عمى كمفة و 

 وىو ما يعكس بنظر الباحث عدـ فعالية القضاء في حؿ منازعات التشييد. مدة المشروع

  كما قاـ الباحثMohammed Fadhil  Dulaimi  بعنواف 2004بإنجاز بحث عاـ 

Managing  Construction  Disputes  Using  Arbitration in  Singapore 

حيث تـ في ىذا البحث إجراء مسح ميداني شمؿ العامميف في قطاع البناء و التشييد في سنغافورة 
مف الذيف قاموا بالمجوء سابقًا إلى استخداـ أسموب التحكيـ في حؿ منازعات مشاريع التشييد التي 

ـ في حؿ منازعات التشييد بدوف التأثير ـ فعالية أسموب التحكي عمى الكمفة  عمموا فييا . بيدؼ تقيي
% مف 78نو تـ حؿ حوالي أو المدة اإلجمالية لممشروع وفي نياية البحث توصؿ الباحث إلى 

منازعات التشييد التي تعرض إلييا المستبينيف و التي تـ المجوء إلى استخداـ أسموب التحكيـ في 
باستخداـ % ( تـ حميا 21حميا .كما بيف الباحث بأف نسبة قميمة مف تمؾ المنازعات )حوالي 
 أسموب التحكيـ دوف التأثير عمى المدة و الكمفة اإلجمالية لممشروع. 

وىو ما يعكس بنظر الباحث عدـ مالئمة أسموب التحكيـ لحؿ منازعات التشييد نظرًا ألىمية 
 عاممي الكمفة و الزمف في مشاريع التشييد .
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  قاـ الباحثاف  كماEdwin H.W. Chan and Henry C.H. Suen  بإجراء بحث عف واقع
 بعنواف : 2004إدارة منازعات التشييد في الصيف عاـ 

Dispute Resolution Management For International Construction 

Projects In China 

زعات في مشاريع التشييد التي انالمسباب الرئيسية لحدوث حيث تـ في ىذا البحث تحديد األ    
كثر الطرؽ أطراؼ المشاركة بيا , وكذلؾ تحديد حد األأتكوف الشركات العالمية غير الصينية 

ف السبب الرئيسي لحدوث النزاعات أحث االمستعممة لحؿ ىذا النوع مف النزاعات .و قد بيف الب
شركات االجنبية العاممة في لى عدـ فيـ الإفي ىذا النوع مف المشاريع يعود بالدرجة االولى 

لى عدـ فيميـ لطريقة التفكير السائدة في إ باإلضافةالصيف لمثقافة السائدة في المجتمع الصيني 
 لبنود العقد . حياناً ألى تفسيرات مختمفة تكوف متناقضة إىذا المجتمع وىذا بالنتيجة يقود 

في  منازعات التشييددارة إل ماً كثر استخداسموب األسموب التحكيـ ىو األأف أحث اكما بيف الب
 منازعات التشييددارة كثر مف عشرة طرؽ مختمفة إلأف الباحث بيف وجود ألى إشارة الصيف مع اإل
 في الصيف.

  بعنواف " معالجة منازعات  2005كما قاـ الباحث عبد اهلل سراج الديف بإنجاز بحث عاـ
مراجعة النزاع " حيث تـ في ىذا التشييد في المممكة العربية السعودية باستخداـ مجمس 

البحث عرض أىـ بنود نظاـ " مجمس مراجعة النزاع " و آلية تطبيقو و أىـ اإليجابيات في 
تطبيؽ ىذا النظاـ بدياًل عف القضاء و التحكيـ .وفي نياية البحث أوصى الباحث باستخداـ 

زعات التشييد بدياًل عف نظاـ " مجمس مراجعة النزاع " في المممكة العربية السعودية لحؿ منا
 القضاء و التحكيـ .

  قاـ الباحث كماCaleb Dumisa Motsa  بإجراء بحث بعنواف : 

Managing Construction Disputes 

ـ في ىذا البحث تحديد األسباب الرئيسية التي تؤدي إلى حدوث , 2006في ماليزيا عاـ   حيث ت
المنازعات في مشاريع التشييد في ماليزيا. كما قاـ الباحث بدراسة أفضؿ الطرؽ و األنظمة 

 مجمس مراجعة النزاع  طريقةالعالمية إلدارة المنازعات في مشاريع التشييد , و تبيف لو أف 
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(Dispute  review board   )التشييد  لحؿ المنازعات في مشاريع أكثر األنظمة مالئمةً  يى
و سيتـ فيما يمي وضع أسباب حدوث المنازعات في مشاريع التشييد بحسب ما  في ماليزيا .

 توصؿ إليو الباحث :

 : أضجبة انًُبزػبد انًرتجطخ ثبنًبنك

 . عدـ الرد في الوقت المناسب عمى مطالبات المقاوؿ 
  شراؼ و المالؾ .جيد بيف جياز اإلعدـ التواصؿ بشكؿ 
 . عدـ تعييف كادر جيد و ذو خبرة إلدارة المشروع و اإلشراؼ عميو 
 . االعتماد عمى آلية السعر األدنى في التعاقد مع المقاوليف و المصمميف 
 . غياب روح التعاوف بيف أعضاء فريؽ المالؾ 
  عدـ التحقؽ مف قابمية تشييد المشروع مف قبؿ جياز المالؾ. 
 . عدـ التأكد مف كمالية المخططات المعدة مف قبؿ فريؽ التصميـ 
 . عدـ تعييف مدير لممشروع 
 . المتطمبات و التصورات التي تفوؽ القدرة المالية لممالؾ عمى تحقيقيا 

 : أضجبة انًُبزػبد انًرتجطخ ثبالضتشبري

  عدـ إدراؾ االستشاري لحدود مسؤولياتو بموجب العقد المبـر مع المالؾ. 
  القياـ بإجراء تصاميـ زائدة عف احتياجات المالؾ و متطمباتو دوف األخذ بعيف االعتبار

 التكاليؼ المترتبة عمى التصميـ الزائد .
  عدـ تزويد المقاوؿ بالمعمومات المتعمقة بالمواصفات و التصاميـ التي يحتاجيا في الوقت

 المناسب .
 ـ بسبب عدـ التن اسؽ بيف المخططات اإلنشائية و المعمارية وجود أخطاء وىفوات في التصمي

 و الكيربائية و الميكانيكية .
 . عدـ اكتماؿ التصميـ و وجود نقص في الرسومات و المواصفات 
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 : أضجبة انًُبزػبد انًرتجطخ ثبنًمبول

 . اإلدارة الضعيفة لمموقع مف قبؿ المقاوؿ 
 . التأخير في إنجاز األعماؿ أو تعميقيا 
 تخطيط التغييرات الطارئة عمى األعماؿ في المشروع . الفشؿ في تنفيذ و 
  التردد في طمب التفسيرات و التوضيحات حوؿ بعض بنود العقد أو حوؿ التغييرات المطموبة

 مف قبؿ المالؾ .
  التخطيط السيئ و ظيور أخطاء كثيرة في عمميات الجدولة و عدـ إجراء تحديثات دورية

 لمخطة .
 لمقاوليف الثانوييف .التأخير في دفع مستحقات ا 
 . األخطاء في تنفيذ بعض أجزاء المشروع و عدـ التقيد بالمواصفات و التصاميـ 
 كما قاـ الباحث زيد بف عبداهلل السيمي بإنجاز بحث بعنواف "التحكيـ في المنازعات اليندسية" 

بيدؼ التعريؼ بالتحكيـ و معرفة مزاياه و الفرؽ بينو و بيف الوسائؿ األخرى  2009عاـ 
ـ فعاليتو في حؿ المنازعات اليندسية في المممكة العربية السعودية .  لتسوية المنازعات و تقيي
و في نياية البحث توصؿ الباحث إلى أنو توجد عوائؽ تحوؿ دوف المجوء إلى التحكيـ 

المنازعات في المشاريع اليندسية مف أبرزىا عدـ توفر مراكز متخصصة و كوسيمة لحؿ 
 مؤىمة لمتحكيـ في المنازعات اليندسية في المممكة العربية السعودية .
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23 

 

 الفصل الثالث : الخلفية النظرية للبحث
 :تًهٍذ   1.1

 تـ فيإلى جزأيف رئيسييف.  وحيث تـ تقسيم بحثالخمفية النظرية لم تـ تكريس ىذا الفصؿ لعرض
أما الجزء  التعريؼ بعقد التشييد و خصائصو و التزامات األطراؼ المشاركيف فيوالجزء األوؿ 

 الوسائؿ المتبعة إلدارتيا و حميا.و لمحديث عف المنازعات في مشاريع التشييد  الثاني فخأصص

 ػمذ انتشٍٍذ :    1.1

كاف النزاع في مشروع التشييد ينشأ بشكؿ رئيسي عف إخالؿ أحد أطراؼ مشروع التشييد  لما
عقد التشييد و بياف أطرافو و  ماىيةفإنو يجب تبياف  بالتزاماتو المنصوص عنيا في عقد التشييد,

التزامات كؿ طرؼ مشارؾ فيو , حيث أف البت في أي نزاع ىندسي يحتاج إلى عمـ و طبيعتو و 
 .[3] بقة بما يجب أف يكوف عميو عقد التشييد والتزامات األطراؼ المشاركيف فيومعرفة مس

 تؼرٌف ػمذ انتشٍٍذ :   1.2.3

األوؿ مف خاللو بإنجاز أعماؿ التشييد وفؽ الطرؼ ىو عقد بيف طرفيف يمتـز  انتشٍٍذ:ػمذ 
وبمقارنة عقد التشييد مع العقود  الثاني.شروط محددة مسبقًا في مقابؿ أجر يمتـز بو الطرؼ 

عقد يتعيد " نجد أنو يندرج تحت عقد المقاولة و الذي ىو  السوري المسماة في القانوف المدني
" أن ينجز عماًل أو يصنع شيئًا في مقابل أجر يمتزم بو الطرف الثاني  بمقتضاه أحد المتعاقدين
أي أف عقد التشييد يخضع في .[6]مف القانوف المدني السوري   612وذلؾ كما جاء في المادة 

لألحكاـ العامة لمعقد في  قانوف عقد المقاولة، وىو عقد مسمى، إضافة إلى خضوعوأحكامو إلى 
ـ عرض القواعد التي تحكـ عقد المقاولة في  المدني,القانوف   633إلى  612المواد مف  [6]  .وت

أما الطرؼ الثاني , المقاوؿ : ويسمى الطرؼ األوؿ في عقد المقاولة في القانوف المدني السوري
ذا كاف رب العمؿ جية عامة، ومحؿ المقاولة ىو تنفيذ .  )المالؾ , العميؿ( رب العمؿ فيو وا 

عف أحكاـ القانوف المدني لتدخؿ ضمف أحكاـ  مشروع لمصالح العاـ، فإف أحكاـ العقد تخرج
الواردة  43إلى  17و تحكمو المواد مف  عامةالشغاؿ األانوف اإلداري، ويصبح اسـ العقد، عقد الق

 2004لعاـ  450الصادر بالمرسـو  [6]  في دفتر الشروط العامة 
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 : ػمذ انتشٍٍذفً  األغرافانتسايبد   2.2.3

 : انتسايبد انًمبول  1.2.2.3

يفرضيا عقد المقاولة وفؽ القواعد المنصوص عمييا في  التزاماتيمتـز المقاوؿ تجاه المالؾ ب
دفتر الشروط العامة رقـ وفؽ القواعد المذكورة في العامة  األشغاؿوعقد القانوف المدني السوري 

 ىي كالتالي :و   450

   مف القانوف المدني 612المادة  وذلؾ تنفيذاً ألحكاـااللتزاـ بتنفيذ العمؿ المعيود بو إليو  -1
  . السوري

كانت مادة العمؿ موادًا  االلتزاـ بتقديـ مادة العمؿ : وذلؾ في حاؿ نص العقد عمى ذلؾ سواءً  -2
تستخدـ في البناء كالرافعات و ألواح الخشب وذلؾ بحسب  أدواتأولية كاإلسمنت و الحديد أـ 

) الفقرتيف أ و ج ( مف دفتر  19 ( مف القانوف المدني السوري و المادة2)الفقرة 613المادة 
  . 450الشروط العامة رقـ 

و ذلؾ تنفيذا االلتزاـ بجودة مادة العمؿ : وذلؾ إف التـز المقاوؿ تجاه رب العمؿ بتقديميا  -3
مف دفتر  ) الفقرتيف أ و د ( 19 مف القانوف المدني السوري و المادة 616ألحكاـ المادة 

   . 450الشروط العامة رقـ 

المحافظة عمى األدوات المقدمة مف قبؿ رب العمؿ و ذلؾ في حالة تعيد رب العمؿ بتقديـ  -4
( مف القانوف المدني السوري و  1)الفقرة  615و ذلؾ تنفيذا ألحكاـ المادة مادة العمؿ و أدواتو 

 . 450)الفقرة ب ( مف دفتر الشروط العامة رقـ  20المادة 

القانوف المدني السوري في المادة جازه وذلؾ طبقًا لما ورد في اللتزاـ بضماف العمؿ بعد إنا -5
 (3-2-1منو )الفقرات  614

المعيود بيا إليو بإتقاف ودقة طبقًا لما ىو وارد في المواصفات و  األعماؿااللتزاـ بتنفيذ  -6
( مف القانوف المدني السوري والمادة 1)الفقرة 616الشروط الفنية و المخططات بحسب المادة 

 450مف دفتر الشروط العامة رقـ  18
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مف دفتر الشروط  18االلتزاـ بتقديـ برنامج عمؿ إلنجاز المشروع وذلؾ تنفيذًا ألحكاـ المادة  -7
 450العامة رقـ 

االلتزاـ بتوفير الحماية الالزمة لألرواح و التجييزات و المواد مف االخطار المتوقعة اثناء  -8
 054 مف دفتر الشروط العامة رقـ 23تنفيذ المشروع بحسب المادة 

 : انتسايبد انًبنك  2.2.2.3

العمؿ : يجب عمى رب العمؿ تمكيف المقاوؿ مف  ىو ضروري لتنفيذ االلتزاـ بتقديـ كؿ ما -1
و يكوف التمكيف  [3]ما لـ يتفقا عمى خالؼ ذلؾ  إنجاز العمؿ المتفؽ عميو بعد العقد مباشرةً 

بتوفير ما يحتاجو المقاوؿ مف تسميـ لموقع العمؿ و الحصوؿ عمى التراخيص الضرورية مف 
المادة  وذلؾ تنفيذًا ألحكاـالجيات المعنية أو األدوات و اآلالت الالزمة إف كاف تعيد بتقديميا 

الشروط العامة رقـ  )الفقرة أ( مف دفتر 20و المادة مف القانوف المدني السوري  (1)الفقرة 613
450 . 

 مف القانوف المدني السوري  621المادة  تنص عميو وذلؾ بحسب ما ـ العمؿ :االلتزاـ بتسم   -2

مف القانوف  622ة الماد تنفيذًا ألحكاـلكؿ مف المقاوؿ و المصمـ :  األجرااللتزاـ بدفع  -3
 .المدني السوري 

 انتسايبد االضتشبري :  1.1.1.1

عندما يرغب رب العمؿ بتشييد بناء فإنو يرتبط مع الميندس االستشاري بعقد يتضمف قياـ 
ىذا العقد تنشأ الميندس االستشاري بعمؿ التصاميـ و الرسـو و النماذج الالزمة لتشييد البناء و 

 :بموجبو التزامات مف قبؿ الميندس االستشاري لرب العمؿ ىذه االلتزامات ىي 

ـ و المخططات والمواصفات لمبناء المراد تشييده ويكوف مسؤواًل تجاه رب العمؿ إعداد التصامي-1
عف العيوب التي مف الممكف اكتشافيا في التصاميـ و المخططات و المواصفات المعدة مف قبمو 

 مف القانوف المدني السوري. 618المادة  إلى و ذلؾ استنادا

مف القانوف المدني  617تنص عميو المادة االلتزاـ بضماف العمؿ بعد انجازه بحسب ما  -2
 [3,4,7] السوري .
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 :disputes  تؼرٌف انًُبزػبد  1.1

 : انًُبزػبد فً انهغخ  

عة نز  و الم   زاعةالن  النَّزاعة و المنازعات جمع منازعة و ىي المجاذبة في األعياف و المعاني , و 
نزعة بمعنى الخصومة . و المنازعة في الخصومة : مجاذبة الحجج فيما يتنازع فيو و الم  

و بينيـ نزاعة أي خصومة في  اختصمواالخصماف . و التنازع : التخاصـ . و تنازع القـو أي 
 .[3,1]حؽ 

 : ًانًُبزػبد اصطالدب  

ف أو أكثر , مما ىو حدوث تصادـ بيف اتجاىات مختمفة أو عدـ التوافؽ في المصالح بيف طرفي
 .[20]يدفع باألطراؼ المعنية إلى عدـ القبوؿ بالوضع القائـ و محاولة تغييره , 

مشكمة كبيرة تنشأ عمى مستوى شخصي أو جماعي تتناوؿ  ىيالمنازعات  وفي تعريؼ آخر:
 .[13]المصالح المتضاربة و المتعارضة أو الحاجات والتوجيات و الدوافع و اآلماؿ و األفكار 

سوء فيـ ينشأ بيف فريقيف حوؿ قضايا مميزة ليا ما يبررىا , يحتاج إلى أيضًا بأنو النزاع  عأر ؼو 
 . [31]  تدخؿ ىيئة محايدة يجب أال تكوف منحازة في اتخاذ القرار

  : انًُبزػبد فً صُبػخ انتشٍٍذ 
ينشأ النزاع عندما يتقدـ أحد األطراؼ المشاركة في مشروع التشييد بمطالبة مف طرؼ آخر 
مشارؾ في المشروع , في مقابؿ رفض الطرؼ اآلخر لممطالبة المقدمة أو المصرح بيا 

[22,31]. 
   : تؼرٌف انًطبنجبد 

العتبار عند لـ تؤخذ في ا إضافيةىي قيمة يطالب بيا المقاوؿ كتعويض عف أعباء  المطالبات
قيمة ىذه المستحقات  صرؼوحتى يستحؽ المقاوؿ  ،توقيع عقد المقاولة لمشروع جاري تنفيذه

قناع الطرؼ ا  عميو االلتزاـ بمجموعة خطوات تبدأ مف تاريخ بدء العمؿ وذلؾ لتدعيـ موقفو و 
المشروع لصرؼ القيمة المستحقة أو احتساب الوقت اإلضافي عف ىذه األعباء  بحقو اآلخر

 .[8] لمستجدةا
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 :يرادم َشىء انُساع فً يشروع انتشٍٍذ  3.4

حوؿ موضوع نشأة النزاعات في مشاريع التشييد قاـ كؿ مف  1989تبعًا لدراسة أجريت عاـ 
(Felstinr ,abel and sarat)  بتسمية عممية نشوء النزاع في مشروع التشييد باسـ التحوؿ

“Transformation” : و بحسب الدراسة فإف عممية التحوؿ تتكوف مف ثالثة مراحؿ ىي 

وىي عندما يكتشؼ أحد األطراؼ في المشروع  :( namingالمرحمة األولى و ىي التسمية )
أف ىناؾ ضررًا ما قد تعرض لو في أي جزء مف أجزاء المشروع حيث يسعى في ىذه المرحمة 

 إلى توصيؼ ىذا الضرر بشكؿ كامؿ .

و ىي قياـ الطرؼ المتضرر باتياـ طرؼ : (blamingالثانية وىي تحديد المسؤولية )المرحمة 
 مف أطراؼ مشروع التشييد بالتسبب في الضرر الذي وقع عميو .

وىي قياـ الطرؼ المتضرر بتقديـ تظمـ و :  (claiming)المرحمة الثالثة و ىي المطالبة 
 لية و التعويض عف الضرر .شكوى إلى الطرؼ اآلخر مطالبًا إياه بتحمؿ المسؤو 

الطرؼ اآلخر برفض المطالبة المقدمة و عدـ القياـ تتحوؿ المطالبة إلى نزاع عند قياـ 
 .[33]بالتعويض عف الضرر 

, ىذا مف المنظور السيكولوجينموذج لتصعيد النزاع  وضع( ب Regehr 2007كما قاـ ) 
 التالية:النموذج يتألؼ مف المراحؿ 

ففي ىذه المرحمة تميؿ األطراؼ  األطراؼ,الخالؼ و محاولة حؿ المشاكؿ مباشرة بيف  بداية -1
إلى رؤية االختالؼ كمشكمة خارجة عف إرادة كؿ منيـ و يحتاجوف إلى العمؿ سوياً لموصوؿ إلى 

 المشكمة.حؿ ليذه 

أنو ىو  بداية العداء: ال يركز األطراؼ عمى المشكمة و يبدؤوف في رؤية الطرؼ اآلخر عمى -2
 المشكمة .

تفاقـ المشكمة: عندما يركز األطراؼ عمى بعضيـ البعض كأساس لممشكمة التي تتطمب  -3
حتاج الشخص اآلخر إلى الحؿ , فإنيـ يبدؤوف في اكتشاؼ عدد متزايد مف األمور التي ي
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حيث يعتقد كؿ طرؼ أف الطرؼ اآلخر ىو سبب المشكمة , و أف الحؿ يقتضي أف   ,تغييرىا
 .الطرؼ اآلخر تغييرات في ذاتو , أي يصبح الطرؼ اآلخر ىو المشكمة  يحدث

يبدأ األطراؼ في البحث عف دعـ التكتؿ و البحث عف األنصار : ألف عدد القضايا يتزايد ,  -4
مواقفيـ مف خالؿ التحدث مع أناس آخريف عف مدى سوء الطرؼ اآلخر و أنو ىو صمب 

 المشكمة .

العيف بالعيف: كمما تعقدت المواقؼ , فإف التفاعؿ يأخذ شكؿ الحاجة إلى الفوز و يفسر كؿ  -5
طرؼ أفعاؿ الطرؼ اآلخر سمبياً و يستجيب بالبحث عف االنتقاـ , و ما فعمو كؿ األطراؼ يفسر 

 عمى أنو عمؿ عدائي يرد عميو بالمثؿ ) العيف بالعيف ( .

حث عف االنتقاـ فإف مستوى العداء يتصاعد و يصبح العداء المفتوح: ألف كؿ طرؼ يب -6
 الشر.فيو بؤرة الشر و مف يعينو ىو محور  الشرور,الطرؼ اآلخر تجسيدًا لكؿ أنواع 

 االستقطاب: مع زيادة التوتر يبدأ كؿ طرؼ في اعتقاده أف كؿ مف ليس معو ىو ضده . -7

ـ تشكيؿ ىياكؿ اجتماعية عمى المعسكرات: يتـ ىيكمة كؿ معسكر إلى معسكر مضاد , و يت -8
 .  [13]أساس ذلؾ , ويتـ تقييـ كؿ العالقات عمى أساس ىذا النزاع 

 

 يصبدر َشىء انًُبزػبد فً يشبرٌغ انتشٍٍذ :  3.5

خصوبة  األكثر" مصادر المنازعات في مشاريع التشييد ىي البيئة أو المجاؿ مف صناعة التشييد 
في جميع مشاريع التشييد و ال يؤدي وجودىا  لنشوء المنازعات , و ىذه المصادر  موجودة حتماً 

 .[26] بالضرورة إلى نشوء المنازعات "

و الخطوة األولى التي يجب البدء بيا في إدارة النزاعات ىي تحديد و تصنيؼ مختمؼ مصادر 
عمى الرغـ مما سبؽ ذكره مف أف كؿ مشروع النزاع التي يمكف أف يتعرض ليا مشروع معيف . و 

في قطاع التشييد ىو مشروع فريد بذاتو إال أف ىناؾ مصادر ينشأ عنيا النزاع تكاد تكوف عامة 
في قطاع التشييد و منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ظروؼ التربة , عوامؿ الجو , و مدى 
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كذلؾ ضماف توفير التمويؿ المالي و قدرة المقاوؿ عمى االستمرار و إنياء العمؿ المطموب و 
 . [13]السيولة طواؿ فترة المشروع سواء مف قبؿ المقاوؿ أو رب العمؿ 

ٌهً تىظٍخ ػذد يٍ يصبدر َشىء انُساػبد ثذطت يب ورد فً  ضٍتى فً يب

 انًراجغ انطبثمخ .

 :spayment ) انكشىف انذورٌخ ( انذفؼبد  .31.5

مما ال شؾ فيو أف االلتزاـ األىـ الذي ينبغي عمى المالؾ تنفيذه ىو تسديد الدفعات النقدية 
شرياف الحياة لمشروع التشييد , وذلؾ . حيث تعتبر ىذه الدفعات بمثابة [35]المستحقة لممقاوؿ  

ر لكوف ىذه المشاريع تتطمب مبالغ مالية ضخمة لتنفيذىا باإلضافة إلى الوقت و الجيد الكبي
. تعتبر ىذه المشكمة مف أبرز المشاكؿ التي يواجييا  [21] الذي يمـز إلنجاز مشروع التشييد

أو , مدفعاتالمالؾ لالمقاوؿ , حيث مف الممكف أف تظير بأشكاؿ مختمفة و ىي عدـ تسديد 
الدفعات المالية المتأخرة أو الدفعات غير المكتممة , وىي أشكاؿ بمعظميا قد تؤدي إلى تأخير 

 . [21]مشروع و تقميص ىامش الربح ال

التأخير في تسديد الدفعات النقدية لممقاوؿ سيؤدي حتمًا إلى تعرض المقاوؿ إلى مشاكؿ مالية  إف
و تسديد مستحقات العماؿ و مقاولي مثؿ عدـ القدرة عمى شراء المواد الالزمة إلنجاز المشروع 

و الزيادة في مدة تأجيؿ الدفعات النقدية لممقاوؿ ستؤدي إلى خمؽ مشاكؿ إضافية  .الباطف 
 لممقاوؿ مثؿ :

مقاوليف  ثانوييف  -آليات  -عماؿ  -مستحقات اآلخريف ) مورديف عدـ القدرة عمى تسديد  -1
) ....... 

 المقاوؿ.تخفيض درجة تصنيؼ  -2

 و توقؼ العمؿ . إضراباتإلى حدوث  استياء و سخط العماؿ و الموظفيف مما قد يؤدي -3

 ( . اإلفالساالنييار المالي )  -4

 .[29]و ىو ما يقود إلى نشوء نزاعات كبيرة بيف المالؾ و المقاوؿ 
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 :delay  نتأخٍرا  .32.5

ؼ اصطالحًا بأنو أي أفعاؿ عرَّ ؼ التأخير عادة في مستندات العقد إذا تطرؽ العقد لذلؾ. و يأ عرَّ يأ 
تؤدي إلى امتداد الوقت الالـز إلنجاز أو اتماـ العقد , و يعيف التأخير بالفترة قد أو أحداث 

 .[9]التاريخ التعاقدي إلتماـ العقد انتياء الممتدة مف الوقت بعد 

التأخير في مدة إنجاز المشروع يمكف أف يتسبب بو األطراؼ المشاركيف في المشروع مثؿ إف 
التأخر  –التغيير أوامريف و مشرفيف وذلؾ عف طريؽ ) رب العمؿ و الفريؽ التابع لو مف مصمم

ـ الموقع  التأخر في تسديد دفعات المقاوؿ .....(  –التأخر في تقديـ معمومات التصميـ –في تسمي
     ـ الموقع أو تنفيذ األعماؿ أو تسديد مستحقات مقاوليالمقاوؿ ) كأف يتأخر في تسم   أو

 .[31]الباطف ....( 

لتأخير بفعؿ الظروؼ الطارئة كاألحواؿ الجوية السيئة , أو بسبب القوة و يمكف أف يحدث ا
.ويعتبر التأخير و [13]القاىرة مثؿ الحروب أو الحاالت األمنية الطارئة أو الزالزؿ و الفيضانات

 .[13]مف المصادر الرئيسية لمنزاع في مشاريع التشييد  التخطيط السيء

 

 :  administrationpoor غٍر انكفىءح دارحاإل  .33.5

عدـ كفاءة اإلدارة يعود بشكؿ رئيسي إلى نقص خبرة الكوادر الالزمة لإلدارة مف حيث  إف
اإلشراؼ و التوجيو , وىذا ما يؤدي إلى عدـ قدرة اإلدارة عمى اتخاذ القرار الصحيح و ارتكاب 

ي عمى المالؾ العديد مف األخطاء في التقدير و الحكـ عمى األمور و ىو ما ينعكس بشكؿ سمب
قد يؤدي إلى حدوث منازعات كبيرة  وىو ما لممشروع اإلجماليعمى الكمفة و الزمف و المقاوؿ و 

ما يعتبر سوء اإلدارة و نقص  غالباً . و [26]و غالبًا ما يتصؼ ىذا النوع مف المنازعات بالتعقيد 
أىـ المعضالت التي تعيؽ تنفيذ المشروعات عمى الوجو  مف خبرة الكادر اإلداري لممشروع

 .[9]الصحيح و في الوقت الصحيح 
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 : ambiguous contract documents انغًىض فً وحبئك انؼمذ  .34.5

إذا كاف النزاع في مشروع التشييد مرتبط بمسألة تعاقدية , فإنو يجب البحث عف الغموض و 
التناقضات في العقد و التي سببت ىذا النزاع . وغالبًا ما تعتبر ىذه التناقضات مصدرًا ىامًا 
لمنزاعات , حيث يبحث كؿ فريؽ عف تفسير بعض بنود العقد بما يناسب موقعو في تنفيذ 

 . [29,35]المشروع  

بأف التناقضات في وثائؽ العقد تعتبر عامؿ رئيسي مساىـ  وسبب  العديد مف الدراساتينت و ب
 .[35]التأخير في إنجاز المشروع و ىذا ما قد يؤدي إلى حدوث منازعات  مف أسباب

الفيـ بشكؿ عاـ و ليذا السبب فيي تعتبر مصدر مف مصادر  لغة العقد تعتبر صعبة كما أف
النقص في وضوح عبارات العقد واحدًا مف مصادر حدوث المنازعات في يعتبر . و [35]النزاع 

بشأف االلتزامات  والتناقضات العديد مف االختالفات يسببمشاريع التشييد , حيث أنو يمكف أف 
 .[35]التعاقدية لممشاركيف في عممية التشييد 

السبب الرئيسي وراء حدوث تناقضات و غموض في وثائؽ العقد بالدرجة األولى  وغالبا ما يعود
إلى استعماؿ عقود قياسية )يتـ إعدادىا مف قبؿ جمعيات مينية كنقابة الميندسيف مثاًل لتوفير 
الجيد و الكمفة ( و إدخاؿ تعديالت عمييا مف قبؿ األطراؼ المشاركة في تنفيذ العقد  بشكؿ غير 

 . [9]مدروس 

 

 : changesانتغٍٍراد   .35.5

إلى التغييرات الكثيرة التي تحدث أثناء سير المشروع  تتميز مشاريع التشييد بالتعقيد و ىذا يعود 
قبؿ أف يتـ انجازه و السبب الرئيسي لذلؾ يعود إلى عدـ اكتماؿ التصميـ المعد لممشروع المراد 
تشييده عند توقيع العقد . حيث تعمد بعض الجيات المالكة إلى طمب حدوث تعديالت جذرية و 

ما يؤدي دوف شؾ إلى حدوث مشكالت ال متكررة و قد تستمر حتى قرب استالـ المشروع و ىذا 
 . [9]يا و يتضرر مف ذلؾ المقاوؿ و ربما جياز اإلشراؼ  حصر ل
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أظيرت اإلحصائيات المتعمقة بالمنازعات و المطالبات في صناعة التشييد بأف التغييرات تعتبر و 
 .[30,35]المصدر الرئيسي لمخالفات و المنازعات بيف األطراؼ المتعاقدة عمى تنفيذ المشروع 

 -مقاولو الباطف  -المواد  -األجور  -و ينطوي التغيير عمى تكاليؼ مباشرة مثؿ ) العمالة 
المعدات ...... ( و تكاليؼ غير مباشرة ناتجة عف التأخر في إنجاز األعماؿ أو التسريع في 

ب األعماؿ حتى يتـ إنجاز المشروع في الوقت المحدد أو تكمفة الفرصة البديمة . وغالبًا ما تتسب
في األعماؿ و تكدس في العمالة و كثيرًا  مف األحياف ما يمجأ األوامر التغييرية بحدوث إرباؾ 

المقاوؿ إلى العمؿ في أوقات إضافية , أو إحضار أطقـ جديدة مف العماؿ و إعادة التنظيـ و 
تبة و كؿ ىذا يؤدي إلى تكاليؼ إدارية إضافية . وفي حاؿ لـ يتـ حصر الكمفة المتر  ,التنسيؽ 

عمى التغيير و إثباتيا بالوثائؽ الالزمة فإف ذلؾ يمكف أف يتسبب بحدوث منازعات كبيرة بيف 
 .[9]المالؾ و المقاوؿ 

 : determination of contractإَهبء انؼمذ   .36.5

هحذدج  ٌوكي ألي طرف هي أطراف العقذ أى ٌقىم تئًهاء العقذ و رلك ضوي شروط

ما قد  ذلؾ فإف ىذا الخيار يجب أف يبقى الخيار األخير بسببو مع  موجودة في العقد نفسو.
المشروع و ضياع  , فضاًل عف التأخير في إنجازيجمبو مف خسائر مالية ألطراؼ المشروع 

وما قد يجمب مف المسؤولية عف األعماؿ المنجزة في المشروع في حاؿ ظيور مشاكؿ فنية فييا 
 [30,35]منازعات بسبب ذلؾ 

 :poor communication انتىاصم انعؼٍف و انطًء  .37.5

  -مقاوؿ   -وجود العديد مف األطراؼ المشاركة في تنفيذ مشروع التشييد ) مالؾ  بسبب
عاماًل حاسمًا لنجاح مشروع  يعتبر التنسيؽ و التواصؿ بيف ىذه األطراؼ فإفاستشاري ...( 

بيف األطراؼ المعنية في المشروع قد ينجـ عنو حدوث  االتصاؿالتشييد و حدوث أي مشكمة في 
 .[35]نجاز المشروع و حدوث منازعات إنقص في المعمومات و سوء فيـ قد يؤدي إلى تأخير 

عدـ وجود وسائؿ اتصاؿ مناسبة بيف المقاوؿ و جياز اإلشراؼ التابع لممالؾ يؤدي إلى  إفو 
يقود إلى ضياع المسؤولية وعدـ القدرة عمى  المناسب و ىو ما عدـ إيصاؿ المعمومات في الوقت

 . [9]الرد عمى المطالبات المختمفة مما يؤدي إلى حدوث المنازعات 
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 :اَحبر انطهجٍخ نهًُبزػبد فً يشبرٌغ انتشٍٍذ  6.3

ير سمبي جدًا عمى سير األعماؿ في مشروع تأثير المنازعات في مشاريع التشييد ىو تأث إف
 وفربما يؤدي إلى التأخير في إنجاز المشروع  إدارة النزاع بشكؿ جيدو إذا لـ تتـ التشييد , 

زيادة في كمفة المشروع ,  وتقويض العالقات بيف أعضاء الفريؽ المشارؾ في تنفيذ المشروع 
باإلضافة إلى الضرر الذي مف الممكف أف يمحقو النزاع فيما يتعمؽ باستمرارية تنفيذ األعماؿ في 

 .[24,35]المشروع 

مع و  .[35]نتائج النزاع لف تفيد بالمطمؽ األطراؼ المشاركيف في عممية تشييد المشروع أف  كما
ازدياد حجـ و تعقيد األعماؿ في صناعة التشييد فإف العقود تنحى بدورىا لتكوف أكثر تعقيدًا و 
 قدىذا ما قد يزيد مف إمكانية حدوث النزاعات , و إف عدـ تسوية النزاع في الوقت المناسب 
 يؤدي إلى حدوث تأخير إضافي في إنجاز األعماؿ و إلى العديد مف التأثيرات األخرى التالية :

  الضرر الكبير الذي مف الممكف أف يمحؽ بالعالقة القائمة بيف المالؾ و المقاوؿ. 
 . زيادة مدة و كمفة إنجاز المشروع 
 ـ في إعاقة تقد  .[35]ـ االقتصاد الوطني إرساؿ إشارات سمبية لممستثمريف األجانب مما يساى
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 :إدارح انًُبزػبد فً يشبرٌغ انتشٍٍذ  7.1

المخاطر و  دراسة" إدارة المنازعات في مشاريع التشييد تعني حؿ ىذه المنازعات عف طريؽ 
مصادر المنازعات بغرض تجنب أي أضرار سمبية عمى مدة و جودة و كمفة المشروع بنتيجة 

 .[13,26]النزاع " 

 

 انًجبدئ األضبضٍخ انًتجؼخ فً إدارح انًُبزػبد فً يشبرٌغ انتشٍٍذ:  1.7.1

إف فيـ المفاوض لمعنى النزاع و حيثياتو و طرؽ تسويتو و رؤية األطراؼ المتنازعة لو و تقبميـ 
 .[13]ليذه الطرؽ يعتبر حجر األساس في عممية تسوية النزاع 

السيطرة أصبح ميددًا , لذلؾ يجب المبادرة إلى إف النزاع إذا تضخـ و وصؿ إلى مرحمة مف عدـ 
 .[13]تسويتو بشكؿ يناسب األطراؼ الداخمة فيو و نوع المشكمة نفسيا 

 بادئو لتحديد و اختيار أفضؿ الطرؽ لتسوية النزاع نحتاج أواًل إلى أف ننظر في األسس و الم
مميزة تستخدـ في تسوية و إدارة  مبادئاألساسية المتبعة في إدارة النزاع . و عمومًا ىناؾ ثالثة 

 .[13]النزاعات و كؿ نوع لو ميزاتو و عيوبو 

 ىي : بادئو ىذه الم

 . التسوٌة وفقاً للمصالح 

 . التسوٌة على أساس الحقوق 

  [13] القوةالتسوٌة المعتمدة على. 

 

 انتطىٌخ وفمبً نهًصبنخ :  1.1.7.1

الميـ بالنسبة إلييـ قد أصبح ميددًا , ىذه  الشيءيحدث أي نزاع عندما يعتقد الناس بأف 
 .[13]المخاوؼ الميمة تدعى " المصالح " 
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ىي الوسائؿ التي يتـ بيا التعاوف لحؿ النزاعات حيث أف :  انتطىٌخ ػهى أضبش انًصبنخ
األطراؼ تحاوؿ أف تتناوؿ أولويات حاجاتيا و مخاوفيا بداًل مف حؿ النزاع عمى أساس القوة أو 

 .[13]الحقوؽ 

وىي النيج الذي يحاوؿ التوفيؽ بيف األطراؼ و إيجاد الحؿ الرضائي الذي يتوافؽ مع مصالحيا 
 .[13]و يعبر ىذا النيج عف رغبات و احتياجات و آماؿ و مخاوؼ األطراؼ

 .[13]و يميؿ ىذا النيج ليكوف أكثر نجاحًا عندما تمتقي مصالح الطرفيف في الموافقة عمى الحؿ 

ربح لمطرفيف عف طريؽ المفاوضات أو الوساطة لحؿ المشاكؿ و التفكير بإبداع ال:  يخرجبته
 .[13,26]لخمؽ الحموؿ التي ترضي الطرفيف 

و في حيف أف تسوية النزاع عمى أساس القوة أو الحقوؽ يجعؿ النزاع أسوأ , تتجو عمميات 
 .[13,26]التسوية عمى أساس المصالح إلى تخفيض حدة النزاع 

 ضٍخ انًتجؼخ فً إدارح انُساع ػهى أضبش انًصبنخ :انطرق األضب

 ىناؾ طريقتاف أساسيتاف مف طرؽ إدارة و تسوية النزاع عمى أساس المصالح :

 التفاوض المباشر 
  الوساطة ففي حاؿ فشؿ المفاوضات يتـ االستعانة بوسيط لممساعدة في إنجاح عممية

 .[26]التفاوض 

 : ػهى أضبش انذمىقانتطىٌخ   1.1.7.1

ىي النيج الذي يتميز بإصرار األطراؼ و تركيزىا عمى تغميب حقوؽ أحد األطراؼ عمى حقوؽ 
األطراؼ األخرى . و تأتي الحقوؽ مف عدة مصادر بما فييا القوانيف , التشريعات , المعاىدات , 

 الممارسات السابقة , السياسات و العقود ...إلخ .

كونيا عدائية و تركز عمى حقوؽ أحد األطراؼ تميؿ عمميات التسوية عمى أساس الحقوؽ إلى 
 عمى حساب تقميؿ حقوؽ األطراؼ األخرى . مخرجات ىذا النيج : ربح/خسارة .
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و العمميات المعتمدة عمى الحقوؽ ال تيتـ برغبات أو احتياجات أو مخاوؼ األطراؼ و لكنيا 
تحقيقات رسمية و  مبتركز عمى تحديد و تأكيد ما يراه كؿ طرؼ كحؽ لو . و ىي دومًا ما تتط

 .[13]طرؼ ثالث كصانع لمقرار . و تنتيي عادة بفوز أحد األطراؼ و خسارة اآلخر

 

 انطرق األضبضٍخ انًتجؼخ فً إدارح انُساع ػهى أضبش انذمىق :

  . ) المحاكـ ) التقاضي 
 . التحكيـ 
  [13] النزاع مراجعةمجمس. 

 

 انتطىٌخ انًؼتًذح ػهى انمىح:  1.1.7.1

ىي القدرة عمى فرض حؿ أو التأثير عمى المخرجات , أو القدرة عمى التأثير : انمىحتؼرٌف 
 بمشاعر و مواقؼ و اعتقادات و آراء و سموؾ اآلخريف .

و يتميز األطراؼ الذيف يمجؤوف ليذا النيج برد كؿ الذرائع التي تنتج عف تصرفاتيا إلى الطرؼ 
ارة عمى الطرؼ اآلخر . وىذا النيج يعتبر اآلخر و الخروج مف النزاع بالمكسب و فرض الخس

 األكثر عدائية .

و العمميات المعتمدة عمى القوة ال تنظر إلى احتياجات أو رغبات األطراؼ و ال تنظر إلى 
الحقوؽ القانونية لكؿ طرؼ أو استحقاقاتو . و إنما تعتمد عمى القوة المباشرة أو اإلجبار أو 

 حصوؿ عمى الكسب عمى الطرؼ اآلخر .في سبيؿ الاستخداـ أي سمطة متاحة 

و ىناؾ أنواع كثيرة مف القوة تتراوح مف المجوء إلى القوة االقتصادية أو القوة المفروضة في العقد 
, و قوة السمعة و قوة المعرفة و الكثير . و العمميات المعتمدة عمى القوة تركز عمى الفوز و 

و تعتمد التسوية عمى أساس القوة عمى  الحصوؿ عمى المراد عف طريؽ ىزيمة الطرؼ اآلخر
بعض االستراتيجيات مثؿ ) الضغط المالي , اإلضراب و اإلكراه , التخويؼ الجسدي , التصويت 

 .[13], القرارات اإلدارية (
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إٌجبثٍبد ويطبوئ انًجبدئ انًتجؼخ فً إدارح انًُبزػبد فً يشبرٌغ    1.7.1

 انتشٍٍذ:

 أوالً : انتطىٌخ وفمبً نهًصبنخ : 

و ىو ذلؾ النيج في تسوية المنازعات الذي يعتمد عمى الطريقة التعاونية بما تشتمؿ عميو مف 
حموؿ فريدة و مبتكرة مف قبؿ األطراؼ , و التي تؤدي إلى الخروج باتفاقيات قد تؤدي إلى حؿ 

 مرضية لجميع األطراؼ .  النزاع , و ىو ما يؤدي في النياية إلى الحصوؿ عمى مكاسب

صعوبة الوصوؿ إلى حؿ أما فيما يتعمؽ بمساوئ ىذا النيج فيي تشتمؿ عمى ىدر الوقت , 
 .[13,26]نيائي لمنزاع لعدـ ثبات و تماسؾ الحموؿ و لعدـ وجود إلزامية و صفة قانونية لمحؿ 

 :ػهى أضبش انذمىقحبٍَبً : انتطىٌخ 

, مف نقاط قوة ىذا النيج الحيادية في تناوؿ النزاع بتطبيؽ و ىو النيج الثاني لتسوية النزاعات 
اتج بشيء مف الشرعية نالمعيار نفسو عمى كافة أطراؼ النزاع , ىذا باإلضافة إلى تمتع الحؿ ال

القانونية . أما فيما يتعمؽ بنقاط ضعؼ ىذا النيج فمنيا أف مخرجات ىذا النيج ىي الربح أو 
ىذا النيج تكوف أكثر رسمية و ىو ما يؤدي إلى طوؿ مدة تسوية  الخسارة , كما أف العمميات في

 .[13]تأثر صورة العالقة بيف األطراؼ المتنازعة  ىالنزاع باإلضافة إل

 حبنخبً : انتطىٌخ انًؼتًذح ػهى انمىح:

ىذا باإلضافة  و يمتاز ىذا النيج بالسرعة و عدـ الحاجة إلى االستشارة مف قبؿ طرؼ ثالث ,
إلى سيولة الحصوؿ عمى األىداؼ إذا ما توافرت لمطرؼ القوة التي تسمح لو بذلؾ . أما فيما 
يتعمؽ بمساوئ ىذا النيج فمنيا صفة االستبداد التي يمكف أف نصؼ بيا ىذا النيج العتماده 

ورة عمى القوة , مخرجات ىذا النيج ىي فوز الطرؼ القوي و خسارة الطرؼ اآلخر , مع ضر 
األخذ بعيف االعتبار شعور الطرؼ الخاسر بالظمـ و ىذا ما يؤثر سمبيًا عمى العالقة بيف 
األطراؼ , كما أف الحموؿ التي يقدميا ىذا النيج غير متينة لكونيا غير عادلة في أغمب 

 .[13]الحاالت و ىو ما يدفع الطرؼ الخاسر إلى محاولة إعاقة الحؿ و إفشالو 
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 ٌخ انًُبزػبد فً يشبرٌغ انتشٍٍذ:غرق دم و تطى  8.1

 :arbitration  انتذكٍى  1.1.8

 تؼرٌف انتذكٍى :   1.1.8.1

أكانت الجية التي ستتولى  اً قانوني لحؿ النزاع بداًل مف القضاء سواء التحكيـ: أسموب اتفاقي
 [14].بمقتضى اتفاؽ الطرفيف منظمة أـ مركزًا دائمًا لمتحكيـ أـ لـ تكف كذلؾ إجراءات التحكيـ

بأنو :" قياـ شخص طبيعي أو أكثر تـ اختياره مف قبؿ أطراؼ النزاع و يمكف تعريفو أيضًا 
  " [12].لمفصؿ في النزاع المثار بينيـ بداًل عف القاضي النظامي

فالقضاء والتحكيـ عنواناف لمفيـو واحد ىو الفصؿ في الخصومات التي تثار بيف الناس في 
السمطة في الدولة ىي التي تنصب  يختمؼ عف التحكيـ في أفمعامالتيـ. إال أف القضاء 

بشكؿ القاضي، وتمـز الناس بالتقاضي أمامو، وتتعيد بتنفيذ األحكاـ التي تصدر عف القاضي ، 
بينما في التحكيـ فإف الخصـو ىـ الذيف يختاروف القاضي أي المحكَّـ  .عمى المحكـو عميو ممـز

يقول الفيمسوف اليوناني لفرؽ بيف القضاء و التحكيـ و في ا [12].الذي يفصؿ في النزاع
" إف أطراؼ النزاع يستطيعوف تفضيؿ التحكيـ عف القضاء.... ذلؾ ألف المحكـ يرى أرسطو:

 [12].العدالة بينما القاضي ال يعتد إال بالتشريع "

واستخدمت عبارة التحكيـ  [12].قبؿ معرفتيا لمقضاء التحكيـ الشعوب والحضارات القديمة عرفت
دخؿ و أأ [28].1871في القوانيف و الصيغ القياسية لمعقود ألوؿ مرة في العصر الحديث عاـ 
في الواليات  1915مبدأ التحكيـ في صيغ العقود الخاصة بصناعة التشييد ألوؿ مرة عاـ 

متعمقة بعقود المتحدة األمريكية . وتستخدـ طريقة التحكيـ عمى نطاؽ واسع لحؿ الخالفات ال
أما في سوريا فبعد أف كاف المشرع السوري قد خصص بابًا [28].التشييد الخاصة و اإلدارية 

ـ في قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية رقـ  عالج فيو مسائؿ التحكيـ  1953لعاـ  84كاماًل لمتحكي
لغى في الذي أ 4القانوف رقـ  2118/ 25/3منو, صدر في  534إلى  516وذلؾ في المواد مف 

منو المواد المشار إلييا أعاله مف قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية, وقد أصبح ىذا  64المادة 
 [12]." القانوف ىو "القانوف الخاص بالتحكيـ في المنازعات المدنية واالقتصادية والتجارية
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 اتفبق انتذكٍى :   1.1.8.1

 اتفبق انتذكٍى :تؼرٌف   1.1.1.8.1

النزاع عمى المجوء لمتحكيـ لمفصؿ في كؿ أو بعض المنازعات التي نشأت أو  اتفاؽ طرفي ىو
 . [14]بينيما بشأف عالقة قانونية معينة عقدية كانت أـ غير عقدية تنشأ يمكف أف

 ويتـ االتفاؽ عمى التحكيـ بالوسائؿ التالية :

 بذاتو أـ  أكاف االتفاؽ مستقالً  التحكيـ عند التعاقد وقبؿ قياـ النزاع سواءً  يجوز االتفاؽ عمى
كما يجوز أف , نازعات التي قد تنشأ بيف الطرفيفعقد معيف بشأف كؿ أو بعض الم ورد في

ـ االتفاؽ ـ بصورة الحقة لقياـ النزاع ولو كاف ىذا النزاع معروضًا عمى القضاء  يت عمى التحكي
ال كافف يحدد االتفاؽ المسائؿ التي أفيو، وفي ىذه الحالة يجب  لمفصؿ  يشمميا التحكيـ وا 

 .[14] االتفاؽ باطالً 
 التحكيـ كؿ إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمف شرط تحكيـ إذا كانت  يعتبر اتفاقًا عمى

 .[14]في اعتبار ىذا الشرط جزءًا مف العقد اإلحالة واضحة

 و يجب أف يحقؽ اتفاؽ التحكيـ الشروط التالية :

 ال كاف باطاًل، ويكوف االتفاؽ مكتوبًا  يجب أف يكوف اتفاؽ التحكيـ ذا ورد في عقد إمكتوبًا وا 
و في محضر محرر لدى ىيئة التحكيـ التي تـ اختيارىا أو في أعادية  أو وثيقة رسمية أو
البريد اإللكتروني، ) عادية كانت أو مرسمة بوسائؿ االتصاؿ المكتوب،  أية رسائؿ متبادلة
القي إرادة مرسمييا عمى اختيار التحكيـ وسيمة لفض إذا كانت تثبت ت( الفاكس، التمكس

 النزاع.
 التحكيـ إال لمشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يممؾ التصرؼ في  ال يجوز االتفاؽ عمى

 الذي يحكـ بأىميتو. حقوقو وفقًا لمقانوف
 التحكيـ في المسائؿ التي ال يجوز فييا الصمح، أو المخالفة لمنظاـ ال يجوز االتفاؽ عمى 

 بالجنسية، أو باألحواؿ الشخصية باستثناء اآلثار المالية المترتبة عمييا العاـ أو المتعمقة
[14] . 

 



 
41 

 

 اتفبق انتذكٍى و ػاللته ثبنمعبء:   1.1.1.8.1

 ف تحكـ أدعوى في مسألة أبـر بشأنيا اتفاؽ تحكيـ  أمامياترفع  يجب عمى المحكمة التي
بذلؾ قبؿ إبدائو أي طمب أو دفاع في الدعوى، ما دفع المدعى عميو  بعدـ قبوؿ الدعوى إذا

 .[14] االتفاؽ باطؿ أو ممغى أو عديـ األثر أو ال يمكف تنفيذه لـ يتبيف ليا أف
 المشار إلييا في الفقرة السابقة دوف البدء في إجراءات التحكيـ أو  ال يحوؿ رفع الدعوى

 .[14] إصدار حكـ التحكيـ االستمرار فييا أو

 : اضتمالنٍخ اتفبق انتذكٍى   1.1.1.8.1

  ًمستقاًل عف شروط العقد األخرى، وال يترتب عمى انتياء العقد أو  يعتبر شرط التحكيـ اتفاقا
إنيائو أي أثر عمى شرط التحكيـ متى كاف ىذا الشرط صحيحًا في  بطالنو أو فسخو أو

 .[14] الطرفاف عمى غير ذلؾ ذاتو، ما لـ يتفؽ

 َظبو تكىٌٍ و ػًم "هٍئخ انتذكٍى "انًؼٍُخ ثفط انُساع  :   1.1.8.1

ـ السوري رقـ  فإف تشكيؿ ونظاـ عمؿ ىيئة التحكيـ يتـ وفقًا لما  2008لعاـ  4وفقا لقانوف التحكي
 يمي:

ن   ي كو ت واًل :  م :أ ي ك ح ت ل ة ا ئ ي  ه

لـ يتفقا كاف عدد  و أكثر، فإذاأباتفاؽ طرفي التحكيـ مف محكـ واحد  شكؿ ىيئة التحكيـتأ 
  .ة و في حاؿ زاد العدد عف ذلؾ وجب أف يكوف عددىـ فردياً المحكميف ثالث

  يتفؽ الطرفاف عمى اختيار المحكميف يتبع ما يمي:  إذا وقع النزاع ولـ

بناء عمى طمب  اختياره محكمة االستئناؼمحكـ واحد تولت  مفمشكمة  أ ػ إذا كانت ىيئة التحكيـ
  أحد الطرفيف. 

مشكمة مف ثالثة محكميف اختار كؿ طرؼ محكمًا عنو ثـ يتفؽ  ب ػ إذا كانت ىيئة التحكيـ
  الثالث.  المحكماف عمى اختيار المحكـ
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( يومًا التالية لتسممو طمبًا بذلؾ مف الطرؼ 30الطرفيف محكمو خالؿ مدة ) ج ػ إذا لـ يعيف أحد
 ( يوماً 30المحكـ الثالث خالؿ مدة ) إذا لـ يتفؽ المحكماف المعنياف عمى اختيار اآلخر، أو

 .اختيارهمحكمة االستئناؼ التالية لتاريخ تعييف آخرىما تولت 

وفي حاؿ امتناع المحكـ عف مباشرة عممو أو عدـ قيامو بإكماؿ ميمتو , تتولى محكمة 
 .[14]االستئناؼ تعييف محكـ بديؿ عنو 

ياً  ن م ::  ثا ي ك ح ت ل ات ا ء را  إج

بما في  لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى اإلجراءات التي يتعيف عمى ىيئة التحكيـ اتباعيا يحؽ -1
 , لمتحكيـ ذلؾ حقيما في إخضاع ىذه اإلجراءات لمقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائـ

القوانيف النافذة المتعمقة مع مراعاة أحكاـ )  االتفاؽ كاف لييئة التحكيـ فإذا لـ يوجد مثؿ ىذا
 .[14] التحكيـ التي تراىا مناسبة أف تختار إجراءات التحكيـ (ب

 فإذا لـ يوجد اتفاؽ عينت ىيئة التحكيـ مكاف ,مكاف التحكيـ  لطرفي التحكيـ االتفاؽ عمى -2
  . [14] التحكيـ مع مراعاة ظروؼ الدعوى ومالءمة المكاف لألطراؼ

مكاف تراه مناسبًا لمقياـ بإجراء مف التحكيـ في أف تجتمع في أي  وال يخؿ ذلؾ بسمطة ىيئة
كسماع أطراؼ النزاع أو الشيود أو الخبراء أو االطالع عمى مستندات أو  إجراءات التحكيـ
أو أمواؿ، وفي ىذه الحالة يجب إبالغ األطراؼ قبؿ وقت كاؼ موعد االجتماع  معاينة بضاعة

 .[14] الحضور ليتسنى ليـ

التالي الذي يتسمـ فيو المدعى عميو طمب التحكيـ مف اليـو  تبدأ إجراءات التحكيـ مف -3
 .[14] التحكيـ عمى غير ذلؾ المدعي ما لـ يتفؽ طرفا

الميعاد المتفؽ عميو بيف الطرفيف أو الذي تعينو ىيئة التحكيـ أف  عمى الطرؼ المدعي خالؿ -4
شرح  عمى مؿ البيافيجب أف يشت  وإلى ىيئة التحكيـ بيانًا مكتوبًا بدعواه. و يرسؿ لممدعى عميو
مع تحديد المسائؿ محؿ النزاع والطمبات وغير ذلؾ مما يرى أف يشتممو  واٍؼ لوقائع الدعوى

إجراءات  بيانًا مكتوبًا ولـ يبد عذرًا لذلؾ، لييئة التحكيـ تعميؽ إذا لـ يقدـ المدعي و البياف.
 .[14] التحكيـ ما لـ يتفؽ األطراؼ عمى غير ذلؾ
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أف يقدـ لييئة التحكيـ دفاعًا مكتوبًا ويسمـ نسخة منو إلى المدعي  الطرؼ المدعى عميو عمى -5
 .[14] المتفؽ عميو بيف الطرفيف أو الذي تعينو ىيئة التحكيـ خالؿ الميعاد

تشكيميا بدعوة مف رئيسيا وتعقد جمساتيا في المكاف الذي اتفؽ  تجتمع ىيئة التحكيـ بعد -6
وذلؾ لتمكيف كؿ مف الطرفيف مف شرح موضوع دعواه  مف قبميا,المحدد  افعميو الطرفاف أو المك

عمى  حججو وأدلتو وليا االكتفاء بتقديـ المذكرات والوثائؽ المكتوبة ما لـ يتفؽ الطرفاف وعرض
و يجب أف تكوف جمسات ىيئة التحكيـ سرية ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى خالؼ ذلؾ   غير ذلؾ.

[14]. 

ـ أف تقرر مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الطرفيف إجراء خبرة فنية عمى  لييئة -7 التحكي
ذا لـ يتفؽ طرفا التحكيـ عمى تسمية الخبير أو الخبراء تقـو ىيئة بعض أو كؿ  مسائؿ النزاع، وا 

 ء ما يطمبونو مف معمومات وبياناتإلى الخبرا عمى الطرفيف أف يقدماو  التحكيـ بتسميتيـ.
مف معاينة وفحص الوثائؽ والسجالت والبضائع  ات متعمقة بمسائؿ النزاع وتمكينيـومستند

إنجازىـ  عمى الخبراء بعد, و  إجراء المعاينة والفحص واألمواؿ، ويجب إعالـ الطرفيف بموعد
إيداع تقريرىـ ىيئة التحكيـ وعمى الييئة أف ترسؿ صورة عنو إلى كممف الطرفيف إلبداء  ,ميمتيـ

 .[14] مى مضموف تقرير الخبرة خالؿ فترة مالئمة تحددىا لومالحظاتو ع

سماع الشيود الذيف  ,تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد الطرفيف لييئة التحكيـ أف تقرر مف -8
يكوف سماع الشيود بعد أداء اليميف القانونية ما لـ يتفؽ الطرفاف عمى  و ترى فائدة مف سماعيـ

 .[14] غير ذلؾ

اختتاـ جمسات التحكيـ أف تقرر مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب أحد  التحكيـ بعد لييئة -9
 .[14] إعادة فتح باب المرافعة قبؿ صدور حكـ التحكيـ الطرفيف

إغالؽ باب المرافعة لممداولة وإلصدار الحكـ النيائي وتكوف  تجتمع ىيئة التحكيـ بعد -10
    . [14] المداولة سرية
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ثثا   م ::  اً ل ي ك ح ت ل م ا ك  ح

الحكـ الفاصؿ في النزاع خالؿ المدة التي اتفؽ عمييا الطرفاف،  عمى ىيئة التحكيـ إصدار -1
يوماً مف تاريخ انعقاد أوؿ جمسة لييئة  180وجب أف يصدر الحكـ خالؿ مدة  فإذا لـ يوجد اتفاؽ

 .[14] التحكيـ

اآلجاؿ المذكورة في الفقرة  تعذر عمييا الفصؿ في النزاع ضمف يجوز لييئة التحكيـ إذا -2
و في حاؿ تجاوز المدد  يومًا ولمرة واحدة. 90لمدة ال تزيد عمى  السابقة، مد أجؿ التحكيـ

خالؿ مدة محكمة االستئناؼ التحكيـ أف يطمب مف  لكؿ طرؼ مف طرفي يحؽالمذكورة سابقًا , 
 يومًا ولمرة واحدة 90اوز مف انتياء ىذا الميعاد مد أجؿ التحكيـ لمدة إضافية ال تتج أياـ 10

 .[14] دعوة الخصـو وفي ىذه الحالة يتـ تمديد أورد طمبو بقرار مبـر تصدره المحكمة بعد

التحكيـ وفؽ ما جاء في الفقرات السابقة دوف صدور حكـ التحكيـ كاف  في حاؿ انتياء أجؿ -3
النزاع ما لـ يتفقا التحكيـ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصاًل بنظر  ألي طرؼ مف طرفي

 .[14] مجدداً  عمى التحكيـ

أو بأكثرية اآلراء، ويجب أف يوقع عميو  باإلجماعالمداولة مكتوبًا  يصدر حكـ التحكيـ بعد -4
ذا  المحكموف، وعمى المحكـ المخالؼ عند توقيع الحكـ أف يدوف رأيو عمى صحيفة الحكـ، وا 

في اآلراء فإف  إذا لـ تكف ىناؾ أكثريةو فيجب أف تذكر أسباب ذلؾ في الحكـ. رفض التوقيع
الحالة بتوقيعو منفردًا عمى  رئيس ىيئة التحكيـ يصدر الحكـ منفردًا وفؽ رأيو، ويكتفي في ىذه

يدوف رأيو  أفولبعضيما بعضًا  الحكـ، وعمى كؿ مف المحكميف اآلخريف المخالفيف في الرأي
ذا رفض أحدىما أو كالىما التوقيع  كيـ،كتابة عمى صحيفة الحكـ الذي يصدره رئيس ىيئة التح وا 

 .[14] فيجب أف نذكر أسباب ذلؾ في الحكـ

وتصدر أحكاـ التحكيـ مبرمة غير خاضعة ألي طريؽ مف طرؽ الطعف, ومع ذلؾ يجوز  -5
( من القانون رقم 05( و)05المادتين )رفع دعوى بطالف حكـ التحكيـ وفقًا لألحكاـ المبينة في 

  .[14] 8552لعام  4
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 2008لعام  4( مخطط خطوات التحكٌم بحسب قانون التحكٌم السوري رقم 1-3الشكل )

عاً  ب م ::  را ي ك ح ت ل ق ات ا ف   ن

ذا لـ يتـ يجب أف يتضمف حكـ  التحكيـ أتعاب ونفقات التحكيـ وكيفية توزيعيا بيف الطرفيف وا 
ىيئة  االتفاؽ بيف الطرفيف والمحكميف عمى تحديد أتعاب المحكميف فيتـ تحديدىا بقرار مف

 االتفاق على اللجوء إلى التحكٌم

 تكوٌن هٌئة التحكٌم

 بدء إجراءات التحكٌم 

 ً  بالدعوة إلى هٌئة التحكٌم و إلى المدعى علٌه خالل مدة محددة  ٌرسل المدعً بٌاناً مكتوبا

 ً ً  ٌرسل المدعى علٌه دفاعا  إلى هٌئة التحكٌم و إلى المدعً خالل مدة محددة  مكتوبا

 بدء انعقاد جلسات التحكٌم 

 ٌوم من تارٌخ أول جلسة تحكٌمٌة 525ٌجب أن ٌصدر الحكم عن هٌئة التحكٌم خالل مدة متفق علٌها أو خالل 

 عدم صدور حكم صدور حكم

 95تمدٌد مهلة التحكٌم  رفع النزاع إلى القضاء
 ٌوما لمرة واحدة

ٌعتبر حكم غٌر قابل للطعن و ٌحال إلى محكمة االستئناف 

 لمصادقته و إصداره كحكم قضائً

صدور  عدم صدور حكم

 حكم

 رفع النزاع إلى القضاء
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قرار المحكمة في  ، ويكوفمحكمة االستئناؼالتحكيـ ويكوف قرارىا بيذا الشأف قاباًل لمطعف أماـ 
 .[12,14] ىذه الحالة مبرماً 

 انتذكٍى فً انؼمىد االدارٌخ فً ضىرٌب :   1.1.8.1

تعريؼ العقد اإلداري : ىو العقد الذي يبرمو شخص معنوي عاـ بغرض تسيير مرفؽ عاـ أو 
تنظيمو , و تظير فيو نية اإلدارة إلى األخذ بأحكاـ القانوف العاـ, وذلؾ عبر تضميف العقد 
شروطًا استثنائية غير مألوفة في القانوف الخاص , وأف يخوؿ المتعاقد مع اإلدارة في تسيير 

 .[6]العاـ المرفؽ 

في  2004لعاـ  51مف القانوف  66في حاؿ حدوث نزاع حوؿ تنفيذ عقد إداري , تنص المادة 
المجوء إلى التحكيـ وفقًا لألصوؿ المتبعة أماـ القضاء اإلداري الفقرة " ب " منو عمى إمكانية 

ف وتشكؿ لجنة التحكيـ برئاسة مستشار مف مجمس الدولة يسميو رئيس مجمس الدولة وعضوي
كما تنص الفقرة " ج " مف المادة  تختار أحدىما الجية العامة ويختار المتعيد العضو اآلخر.

حالة حدوث نزاع يتعمؽ بالعقود في  جية تحكمية خاصةالسابقة عمى إمكانية المجوء إلى 
 .[17] بموافقة الوزير المختص بالذات الخارجية ,

 

 (: litigation) انتمبظً  1.1.8

نوا عقدىـ أي نص كاف بخصوص  إذا لـ يختر المتعاقدوف التحكيـ طريقة لحؿ نزاعاتيـ ولـ يضم 
 [2].حؿ النزاعات فإف الطريؽ الرئيسي لحؿ النزاع يكوف عندىا أماـ القضاء الوطني

و غالبًا ما يعتبر القضاء الخطوة األخيرة لمحؿ التي يمجأ إلييا المتنازعوف في حاؿ فشؿ جميع 
 [28].الوسائؿ السابقة في حؿ النزاع أو تحقيؽ نتائج مقبولة لألطراؼ المتنازعة 

و يجب أف يكوف التقاضي الخيار األخير لحؿ النزاعات في مشاريع التشييد لكف في بعض 
و عمى الرغـ مف أف تجنب حؿ  [28].النزاع مرتبطًا بعرضو عمى القضاء  الحاالت يكوف حؿ

النزاع في مشروع التشييد باستخداـ التقاضي يكوف عادة أكثر كمفة مف االنخراط فيو فإف العديد 
و يجب  [28].مف الخبراء يعتبروف أف التقاضي غير مناسب لحؿ المنازعات في مشاريع التشييد 
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ير لحؿ النزاعات المرتبطة بالتشييد و ذلؾ بسبب التأخيرات و التأجيالت أف يكوف المالذ األخ
المستمرة لجمسات االستماع و الوقت الذي يمـز لتنفيذ اإلجراءات الرسمية مما يتسبب بضياع 

و غالبا ما يعمد [28].مفرط لموقت بشكؿ أكثر مما تستمزمو الطرائؽ األخرى لحؿ النزاعات 
مشروع إلى تجنب التقاضي في حؿ النزاعات و ىذا يعود إلى أف المجوء المتعاقدوف عمى تنفيذ ال

إلى التقاضي ممكف أف يؤدي إلى تقميص ىامش الربح و تأثر العالقات بيف المشاركيف في 
 [28].المشروع بشكؿ سمبي 

 

 : ADRانطرق انجذٌهخ نذم انًُبزػبد     1.1.8

بغية حؿ  التحكيـو  القضاء العادي عوضًا عفا األطراؼ إليي التي يمجأ الوسائؿتعرؼ بأنيا 
عمى  وتشيد الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات اىتماما متزايداً  .[25]المنازعات القائمة فيما بينيـ 

وذلؾ بالنظر لما توفره ىذه الوسائؿ مف مرونة وسرعة في  القضائية, القانونية و كافة األصعدة
 [28].                              عف قمة كمفتيا ضالً عمى السرية، ىذا ف ، وحفاظاً حؿ النزاع

 مشروطاً في بعض صيغ عقود التشييد العالمية  و القضاء قد أصبح المجوء إلى التحكيـو 
                                                                         . [28]البديمة لحؿ المنازعات  إحدى الوسائؿإلى  بضرورة المجوء مسبقاً 

  Alternative  Disputes  Resolution وقد ظير مفيـو الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات
وبسبب الطبيعة   ADRو سميت اختصارًا  1977ألوؿ مرة في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 

بتسمية ىذه الوسائؿ ب " الوسائؿ  2001عاـ الودية ليذه الطرؽ قامت غرفة التجارة الدولية 
 الطرؽ : هومف أشير ىذ Amicable  Dispute Resolution  .[35]"الودية لحؿ المنازعات 

   التفاوضطريقة Negotiation . 

  طريقة الوساطةMediation 

  طريقةDispute review board  

  طريقةMed-arb  

   طريقةMini-trials 
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   طريقةDispute resolution adviser 

   طريقةExpert determination 

 ... كاء االصطناعي قيد التجريب حالياً ذو طرؽ تعتمد عمى أنظمة الطرؽ أخرى الى  باإلضافة

كثرىا انتشارًا في عقود أو ىـ الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات أل سيتـ فيما يمي عرض موجز
 :التشييد العالمية

 :Negotiationانتفبوض   1.1.8.1

التفاوض ىو عممية المناقشة أو الحوار المباشر بيف األطراؼ , و التي تيدؼ إلى التوصؿ 
التفاوض ىو عممية و في تعريؼ آخر .  [13]لتسوية مع الطرؼ اآلخر بدوف تدخؿ طرؼ ثالث

فيـ وجية نظر الطرؼ اآلخر حوؿ الخالؼ توافقية تتطمب استعداد كؿ مف الطرفيف المتنازعيف ل  
 . [27]و جاىزية الطرفيف و استعدادىما لمحؿ بدوف تدخؿ طرؼ ثالث 

وىي عممية منظمة تشارؾ فييا األطراؼ لتحديد االختالفات بينيـ و الدخوؿ في عممية المساومة 
لموصوؿ إلى تسوية ,حيث يحاوؿ كؿ طرؼ في عممية التفاوض إيضاح احتياجاتو و مصالحو , 

 .[13]و في حالة نجاح المفاوضات يتـ الوصوؿ إلى صيغة مقبولة لدى الطرفيف لمحؿ المقترح 

 [25].     تفاوض المباشر مف الطرؽ الشائعة جدًا حوؿ العالـ لحؿ النزاعات يعتبر ال

كما [25]. التفاوض المباشر الطريقة األقؿ تكمفة و األكثر وثوقية و سرية لحؿ المنازعات  يعد
  [25]في نظر العديد مف الباحثيف الطريقة المفضمة لحؿ منازعات التشييد تعتبر طريقة التفاوض

وعادة ما تسبؽ عممية التفاوض عدد مف العمميات األولية يثبت فييا األطراؼ أف لدييـ الرغبة  .
و التفاوض في األصؿ اختياري فيمكف لألطراؼ  منظمة,في الدخوؿ في عممية تفاوض 

شارة إلى أف معظـ صيغ العقود العالمية تفرض وتجدر اإل [13].االنسحاب منو في أي وقت 
 [25].ممنازعات الناشئة في مشروع التشييد التفاوض كحؿ أوؿ ل
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 :Mediationانىضبغخ   1.1.8.1

 تؼرٌف انىضبغخ :  .1.1.8.11

و ممثمييـ الوساطة ىي عممية منظمة تتـ مف خالؿ اجتماع خاص و سري بيف أطراؼ النزاع 
القانونييف تحت قيادة شخص محايد و مؤىؿ يدعى "الوسيط" يقـو بتسييؿ الطريؽ عمى أطراؼ 

" المساعي التي يقـو  وفي تعريؼ آخر ىي[13].النزاع و إيصاليـ إلى اتفاؽ مقبوؿ مف الطرفيف 
نزاع بيا شخص محايد بيف أطراؼ النزاع و ممثمييـ القانونييف مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ ودي لم

"[13]. 

 و الوساطة تجري في جمسة أو جمسات سرية , و يمتـز جميع األطراؼ بالحفاظ عمى ىذه السرية
و الوسيط ىو شخص محايد ال يممؾ أي سمطة إللزاـ الطرفيف و إجبارىـ عمى أي شيء ,  .[13]

عي في و لكنو يقدـ مساعدتو ليما معًا حتى يتمكف كؿ منيما مف تقييـ مركزه القانوني والواق
النزاع و يجب أف يكوف عمى بينة مف المكاسب و األضرار التي يمكف أف تنشأ و تتطور 

إذا كاف الوسيط ال يممؾ سمطة إصدار القرارات بشأف النزاع , فإنو مع  و .[13]باستمرار النزاع 
لتي يراىا ضرورية كما يجوز لو طمب أي استيضاح أو استفسار حوؿ ذلؾ يوجو جميع األسئمة ا

نقطة أو جانب مف النزاع و كذلؾ يجوز لو مناقشة أي حؿ مقترح مف جانبو أو مف جانب  أي
ساسية مف الدور المعطى لو ىو تقريب وجيات النظر و الدفع بالطرفيف أي طرؼ, و الغاية األ

 .[13]مف أجؿ الوصوؿ إلى حؿ ودي لمنزاع 

وبحسب مسح  [28]. 1985استخدمت طريقة الوساطة لحؿ منازعات التشييد ألوؿ مرة عاـ 
, تعتبر طريقة الوساطة مف أسرع الطرؽ البديمة عف AAAأجرتو المنظمة األمريكية لمتحكيـ 

و بالمقارنة مع التقاضي  [28].التقاضي و التحكيـ انتشارًا في حؿ منازعات التشييد حوؿ العالـ 
تعتبر طريقة الوساطة أكثر سرعة في حؿ المنازعات و أقؿ تكمفة و أكثر رضائية و  و التحكيـ

 [28].سرية 

طراؼ لمنزاع و تقمؿ مف المنازعات وىي تعتبر مف الطرؽ التي تساعد عمى تعزيز فيـ األ
 [28].المستقبمية مف خالؿ الحفاظ عمى االتصاالت المفتوحة بيف األطراؼ 
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التشييد كوسيمة لتسوية النزاعات  رضت في الكثير مف عقودالوساطة قد فأ شارة إلى أف و تجدر اإل
, وفي بعض الدوؿ العربية تـ اعتماد قوانيف لموساطة و التوفيؽ لحؿ المنازعات التجارية كما في 

 .[28]ردف و الكويت األ

 :    وتتخذ الوساطة أشكاال عديدة فيناؾ
التي تقترب مف نظاـ التوفيؽ في وجود وىي  (Simple  mediation) الوساطة البسيطة

شكؿ  التي تأتي عمىر المتنازعيف . وىناؾ الوساطة ظشخص يسعى إلى التقريب بيف وجيات ن
قضاء صوري و ىي التي يتـ فييا تشكيؿ ىيئة يرأسيا الوسيط تضـ وكالء عف أطراؼ النزاع و 

 ذلؾ لموصوؿ إلى حد مقبوؿ مف الطرفيف. 

وىي التي يطمب فييا أطراؼ  (Mediation-Consultation) ية وىناؾ الوساطة االستشار 
أو خبير في موضوع النزاع ثـ يطمبوف منو بعد ذلؾ تدخمو كوسيط  مف محاـٍ  االستشارة النزاع

 لحؿ النزاع. 

وىي التي يتفؽ فييا األطراؼ عمى قياـ  (Mediation-Arbitration) وىناؾ وساطة التحكيـ
 فشمت ميمتو في الوساطػة، الوسيط بميمة التحكيـ إذا 

وىي المعموؿ بيا في النظـ  (Judicial-Mediation) وىناؾ أخيرا الوساطة القضائية
ونية حيث تقـو المحاكـ قبؿ الفصؿ في النزاع بعرض اقتراح عمى األطراؼ بالمجوء سكساالنجمو 

                         بداية إلى الوساطة، وذلؾ كما ىو الحاؿ في النظاـ المعػػروؼ باسـ
(Summary Jury Trial)  حيث يقػـو المحمؼ المػدني(Civil Jury)   قبؿ الجمسة الرسمية

 بشرح مختصر لألطراؼ عف الموقؼ في الدعوى، ويتوصؿ معيـ إلى إصدار حكـ في شكؿ رأي
 (Advisory Verdict) [25] يكوف بمثابة األساس الذي تقـو عميو المفاوضات في الوساطة. 

 ػًهٍخ انىضبغخ : يرادم  1.1.1.8.1

في  االتفاؽ عمى اتباع طريقة الوساطة لحؿ النزاع , أو أف يكوف ذلؾ متفقًا عميو مسبقاً  -1
 .العقد
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تعييف الوسيط و يجب أف يكوف محايدًا و متفقًا عميو و أف يممؾ خبرة واسعة في حؿ  -2
 النزاعات عف طريؽ الوساطة .

ـ الوسيط بعد تعيينو بعقد اجتماع مع  -3 المتنازعة في جمسة مشتركة يحضرانيا مع  األطراؼيقو
ممثمييـ القانونييف إذا رغبوا , حيث يقـو الوسيط بإلقاء عرض يوضح فيو ميمتو و يوجو 
األطراؼ إلى ضرورة التعامؿ مع النزاع بنوع مف الجدية و الصراحة أثناء تقديـ كؿ منيما لوجية 

النزاع أماـ القضاء و التكاليؼ المرتفعة كر األطراؼ بالوقت الذي يستغرقو حؿ ذَّ نظره , كما يأ 
لمتقاضي و التحكيـ , و الغاية مف ىذا االجتماع ىو المحافظة عمى استمرار العالقة بيف أطراؼ 

 النزاع بشكؿ رئيسي .

و بعد ىذا العرض يعطي الوسيط الكممة لمطرؼ المدعي ليقـو بشرح وجية نظره حوؿ النزاع 
التي تتوفر لديو و تحديد طمباتو , ثـ يعطي الوسيط الكممة بشكؿ مختصر و اإلدالء بالوثائؽ 

 لمطرؼ اآلخر إلبداء وجية نظره حوؿ النزاع , ثـ يعمف الوسيط عف رفع الجمسة الجماعية .

, حيث بصورة دوريةبعد ذلؾ يقـو الوسيط بعقد جمسات أخرى تتضمف عقد لقاءات ثنائية  -4
و دفاعو و بالحديث مع الطرؼ المدعي أواًل يبدأ فينفرد الوسيط بكؿ طرؼ مف طرفي النزاع , 

تـ التوصؿ إليو  , بعد ذلؾ يعرض ما يطمب مف المدعي حصر طمباتو و اقتراحاتو لحؿ النزاع
و يستمع إلى رؤيتو فيما يتعمؽ بحؿ  أخرىمى الطرؼ اآلخر في جمسة مع الطرؼ المدعي ع

لدى  حتى تتبمور وبعدىا تتكرر ىذه المقاءات الثنائية مع طرفي النزاع بصورة منفردة النزاع ,
الوسيط صورة مبدئية عف الحؿ و كذلؾ عف التنازالت التي مف الممكف أف يقدميا كؿ طرؼ 

 لمطرؼ اآلخر.

و تتوج ىذه المرحمة في يقـو الوسيط بصياغة الحؿ المقترح و عرضو عمى طرفي النزاع  -5
نجاح الوساطة بتحرير عقد االتفاؽ و التوقيع عميو مف قبؿ المتنازعيف , أما إذا فشمت حالة 

الوساطة ولـ يتـ التوصؿ إلى حؿ مرضي لألطراؼ فإف الوسيط يعمـ األطراؼ بيذه النتيجة و 
يثير في الوقت نفسو انتباىيـ إلى أف ما أدلوا بو مف تصريحات و حموؿ ينبغي أف يبقى سريًا 

[13,28]. 
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 :dispute review boardيجهص يراجؼخ انُساع   1.8.1.1

 تؼرٌف غرٌمخ "يجهص يراجؼخ انُساع " :  1.1.1.8.1

. إلييما االستماع بعد الطرفيف مع النزاع موضوع بمراجعة ومحايد متخصص طرؼ وىي قياـ
 لتسييؿ النزاع طرفي عمى مفصؿ بشكؿ النزاع معمومات عرض إلى المراجعة ميةعم وتيدؼ
 ببعضيما النزاع طرفي اتصاؿ سيولة عمى تركز كما اآلخر، الطرؼ لنقاط طرؼ كؿ استيعاب

 تقديـ إلى إضافة األولية النزاع مراحؿ في خاصة لمطرفيف مفيد غير احتكاؾ حصوؿ دوف
 لكؿ القانونية الوثائؽ إعداد أثناء النزاع طرفي مف كؿ إلى المحايد المجمس مف التقنية المساعدة

 وتقديـ النزاع حقائؽ بمورة النزاع معالجة في األسموب ىذا عف ينتج ما اً وغالب [10,36].منيما
 تقديـ إلى اً غالب ييؤد مما النزاع حياة مف جداً  متقدمة مراحؿ في موضوعو في مختص رأي

وفي حاؿ عدـ اقتناع أي مف  الطرفاف عمييا يوافؽ والتي النزاع معالجة لطريقة دقيؽ فني اقتراح
الطرفيف باالقتراح المقدـ مف المجمس المحايد يتـ تحويؿ النزاع إلى األساليب األخرى في معالجة 

 .[10]النزاع حسب اتفاؽ طرفي النزاع مثؿ التحكيـ أو القضاء 

ؾ تبعتيا في ذل األمريكية المتحدة الواليات داخؿ سريع بشكؿ النظاـ ىذا استخداـ انتشر وقد
 2006 حتى عاـ  معالجتيا ويتـ تـ التي المشاريع تقدر حيث, الصناعي العالـ دوؿ العديد مف

 عشرة اثنتي مف أكثر في دوالر،منتشرة بميوف 60 اؿ تقارب إجمالية بقيمة( كبير) مشروع بألؼ
 أوغندا و أفريقيا جنوب و نيوزيمندا و الدانمارؾ و السويد و فرنسا و بريطانيا و أمريكا منيا دولة
 ٩٩ حوالي بنجاح معالجتيا تـ التي القضايا وتقدر .الديشغبن و اليند و الصيف و كونج ىونج و

 .[23,34] النزاعات إجمالي مف %

 َظبو تكىٌٍ وػًم  "يجهص يراجؼخ انُساع " :  1.1.1.8.1

 ما أىـ يمي وفيما ..المجمس وعمؿ تكويف آللية نظاـ بإصدار لمتحكيـ األمريكية المنظمة قامت
 : النظاـ ىذا في جاء

والً : تكوين المجلس : ـ تكويف المجمس مباشرة بعد توقيع العقد بيف المالؾ و المقاوؿ و مع بدء  أ يت
يـو مف  14األعماؿ في الموقع و عند استالـ طمب تكويف المجمس مف أحد الطرفيف ) خالؿ 

جتماع بالطرفيف لتحديد التخصصات اال موعد توقيع عقد المشروع المتفؽ عميو (, يتـ تحديد
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المطموبة مف أعضاء المجمس بما يتوافؽ مع مجاؿ المشروع . و يتـ إعداد بياف باألسماء المقيدة 
لدى المنظمات التحكيمية المعتمدة رسميًا و التي يمكف تكويف المجمس منيا بعد أف يتـ االتصاؿ 

مف طرفي العقد قد تمنع مشاركتيـ .يرسؿ بكؿ واحد منيـ و معرفة ما إذا كانت ليـ عالقة بأي 
يومًا مف استالـ معمومات  14البياف إلى طرفي المشروع مع السيرة الذاتية لكؿ مرشح ) خالؿ 

التخصصات المطموبة مف طرفي المشروع (. يتـ عمى أثرىا تحديد مرشح لكؿ طرؼ في 
افقة أحد الطرفيف عمى المشروع خالؿ أسبوعيف مف استالـ بياف األسماء . و في حاؿ عدـ مو 

شعر الطرؼ غير الموافؽ بضرورة ترشيح خبير آخر خالؿ أسبوعيف مف ترشيح الطرؼ اآلخر, يأ 
إشعار عدـ الموافقة . و ال يمـز الطرفيف بتحديد أسباب عدـ الموافقة عمى مرشح الطرؼ اآلخر 

[10]. 

مسجمة لدييا ضمف قائمة خبراء بعد ذلؾ تقـو المنظمة التحكيمية الرسمية بإعداد بياف باألسماء ال
المجمس إلى مرشحي الطرفيف ليقوما بترشيح العضو الثالث في المجمس . كما يقـو كؿ مف 

الثالث في  المجمس الثالث . و ينبغي تحديد العضو طرفي المشروع بالموافقة عمى ترشيح عضو
مجمس مكوف مف  المجمس خالؿ أسبوعيف مف تحديد اسـ العضو األوؿ . وفي حاؿ االتفاؽ عمى

 .[10]عضو واحد يتـ تعييف ىذا العضو بنفس الطريقة السابقة 

وىناؾ خاصيتاف رئيسيتاف يجب أخذىما بعيف االعتبار عند اختيار أعضاء المجمس و ىما 
الخبرة و الحيادية . و تشمؿ الخبرة بشكؿ خاص الخبرة الفنية في المشروع , فمشروع الطرؽ 

بير في مشروع لمصنع بتروكيماويات أو مشروع لتحمية المياه يحتاج إلى خبير مختمؼ عف خ
[10]. 

كما تشمؿ الخبرة أيضًا االطالع عمى العقود و اإللماـ بالنواحي القانونية في عقود التشييد و 
معالجة النزاع . كما أف الحيادية التامة في أعضاء المجمس في موضوع المشروع القائـ مطمب 

قة عمى اختيار عضو لممجمس إذا كانت لو عالقة مباشرة بأحد الطرفيف أساسي . فال يمكف المواف
كشراكة أو مساىمة أو عقد عمؿ , كما أف العالقة غير المباشرة في بعض األحياف , كالعالقة 
مع جيات أو مؤسسات تتبع أحد الطرفيف و ليست ذات عالقة بالمشروع الحالي , قد تؤثر عمى 

ف ال يعتبر األعضاء المرشحوف مف قبؿ المقاوؿ أو المالؾ بأنيما االختيار .وتقتضي الحيادية أ
 .     [10]ممثالف ليما في المشروع أو في أي مف القضايا المتنازع عمييا 
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س :  ل ج م ل ل ا م لوب ع س يًا : أ ن  ثا

 يمكف تمخيص آلية عمؿ مجمس مراجعة النزاع بما يمي :

 يتـ تحديد  المجمس أعضاء و المشروع طرفي بيف النزاع مراجعة مجمس اتفاقية توقيع بعد ,
أوؿ اجتماع لممجمس في موقع المشروع حيث يقـو المجمس المنتخب بتحديد أسموب عممو 
إما باستخداـ اآللية الرسمية المعتمدة والمنصوص عنيا في القوانيف أو بتطوير آلية أخرى 

يـو مف توقيع  28يتفؽ عمييا المجمس .وينبغي تقديـ ىذه اآللية لطرفي المشروع خالؿ 
 .[10,36]االتفاقية 

 والشروط والمواصفات العقد مثؿ المشروع ووثائؽ مخططات عمى باالطالع المجمس يقـو 
و العامة و يتـ إحاطتو يوميًا بتطور العمؿ في المشروع مف كؿ مف المالؾ و  الخاصة

 .[10,36]المقاوؿ باإلضافة إلى تقارير االجتماعات الدورية 
 يتـأشير مثاًل (  ثالثة كؿ)  المقاوؿ و المالؾ مع عمييا يتفؽ دورية بزيارة المجمس يقـو 

 الزيارة أثناء المجمس يقـو. والمالؾ المقاوؿ عند المسؤوليف كبار مع اجتماع عقد خالليا
 ومف .مستقبمي نزاع إلى يؤدى قد والذي العقد طرفي بيف الرأي في اختالؼ أي بمناقشة
 مما لممشروع العديدة الزيارات خالؿ المجمس أعضاء لدى المعمومات كمية تتراكـ أف البدييي
 .   [10,36]مستقبمي نزاع أي معالجة يسيؿ

زاع : ن ل ة ا ع راج م ثًا :  ل  ثا

 طمب تقديـ ألحدىما يمكف بالتراضي بينيما محددة مطالبة معالجة عف الطرفيف عجز عند
 التعويض و المطالبة تحديد مع بالتفصيؿ النزاع موضوع محدداً  النزاع مراجعة لمجمس مكتوب

 الثاني الطرؼ إلى المطالبة مف نسخة إرساؿ مع الالزمة بالوثائؽ طمبو اً داعم ,وجد إف المطموب
[10] . 

 عمى رده بإرساؿ الثاني الطرؼ ،يقـو المطالبة خطاب صورة استالمو مف يوًما ٨٢خالؿ في و
 حالة وفي .الالزمة بالوثائؽ ذلؾ مدعماً  النزاع مراجعة مجمس رئيس إلى األوؿ الطرؼ مطالبة
 .[10]ية األساس المطالبة إجراءات نفس عمييا يطبؽ الثاني الطرؼ مف مضادة مطالبة وجود
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 موعد ،بتحديد الطمب تقديـ مف أياـ ٧خالؿ و المطالبة دراسة ،بعد النزاع مراجعة مجمس يقـو
 ويعقد .المقاوؿ و المالؾ مع بالتنسيؽ الحقائؽ واستكماؿ لالستماع الطرفيف مع لالجتماع
 لـز إذا النزاع موقع زيارة و المعمومات عمى الحصوؿ لسيولة المشروع بموقع عادة االجتماع

 اً داعم المجمس ألعضاء االستماع جمسة في وشرحيا دعواه بتقديـ يالمدع الطرؼ يقـو .األمر
 مرات عدة ذلؾ يتكرر قد و .دفاعو بتقديـ عميو المدعى الطرؼ يقـو ،ثـ والحقائؽ بالوثائؽ ذلؾ
 أسئمة بطرح المجمس أعضاء يقـو قد و .القضية مالبسات توضيح يتـ و الطرفاف يكتفي أف إلى

 .[10]ما يريدونو مف معمومات ضرورية لمبت بالنزاع  الستخراج لمطرفيف

زاع : ن ل ة ا ع راج س م ل ج ة م ي توص عًا :  ب  را

جمسة المداولة ألعضاء المجمس , يقـو المجمس بكتابة  بعد االستماع إلى طرفي النزاع و بعد
توصيتو لحؿ النزاع , داعمًا ذلؾ بالتحميؿ لموقائع و الوثائؽ المقدمة و الحقائؽ و يقـو بتقديميا 

يـو مف استالـ  14يومًا مف انتياء جمسات االستماع . و في خالؿ  14إلى طرفي النزاع خالؿ 
قاوؿ بكتابة موافقتيما أو اعتراضيما عمى القرار و تقديمو إلى توصية المجمس يقـو المالؾ و الم

مجمس مراجعة النزاع مع إرساؿ نسخة إلى الطرؼ الثاني .و في حاؿ عدـ الكتابة مف أحد 
الطرفيف يعتبر ذلؾ موافقة منو عمى توصية المجمس لمعالجة النزاع . أما في حالة اعتراض أي 

لطرفي النزاع المجوء إلى أساليب أخرى لمعالجة النزاع مف الطرفيف عمى قرار المجمس فيمكف 
مثؿ التحكيـ أو القضاء أو مما قد يكوف منصوصًا عميو في العقد األساسي بيف المالؾ و 
المقاوؿ. وقمما يعترض أي مف الطرفيف عمى قرار المجمس ألف مبدأ مجمس مراجعة النزاع يعتمد 

 .[10,36]جمس عمى ثقة الطرفيف في حكـ و قدرات أعضاء الم

ف : ي ل كا ت ل سًا : ا م  خا

 عمى الطرفاف يتفؽ مالـ بالتساوي النزاع مراجعة مجمس تكاليؼ والمقاوؿ المالؾ مف كؿ يتحمؿ
  [10].ذلؾ غير
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 AAAللخطوات المتبعة فً طرٌقة مجلس مراجعة النزاع بحسب المنظمة االمرٌكٌة للتحكٌم ( مخطط 2-3الشكل )

 

 تكوٌن مجلس مراجعة النزاع

 توقٌع اتفاقٌة مجلس مراجعة النزاع بٌن طرفً المشروع

 وغٌرها المخططات والشروط العامة و الخاصة ٌطلع المجلس على وثائق العقد مثل

 ٌقوم المجلس بزٌارات دورٌة للمشروع للحصول على المعلومات و التقارٌر المتعلقة بسٌر األعمال فً المشروع

 حدوث نزاع حول مطالبة 

 ٌرسل المدعً بٌانا مكتوبا بالمطالبة إلى المجلس و إلى المدعى علٌه

 ٌوما من استالمه خطاب المطالبة 82المدعى علٌه بإرسال رده على المطالبة إلى المجلس خالل  ٌقوم

 ٌقوم المجلس بدراسة المطالبة و ٌحدد موعد لالجتماع بالطرفٌن

 تعقد االجتماعات بشكل دوري مع الطرفٌن بغٌة الحصول على كامل المعلومات المتعلقة بموضوع المطالبة

 ٌوم من انتهاء جلسات االستماع 54ٌقوم المجلس بكتابة توصٌته لحل النزاع و تقدٌمها إلى طرفً النزاع خالل مدة 

 ٌوما من استالم التوصٌة 54ٌقوم طرفا النزاع بتقدٌم موافقتهما او اعتراضهما على توصٌة المجلس خالل 

 النزاع إلى التحكٌم أو القضاء بحسب ما هو منصوص علٌه فً العقدفً حال اعتراض أحد الطرفٌن على التوصٌة ٌتم نقل 
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 :mini trialانًذكًخ انًصغرح    1.1.8.1

 حيث مف  [25]مف الوسائؿ البديمة لتسوية المنازعات  (mini trial)تعتبر المحكمة المصغرة 
نص في العقد عمى إجرائيا في حاؿ وقوع أي نزاع قبؿ المجوء إلى الطرؽ األخرى يأ الممكف أف 

 .[25]كالقضاء و التحكيـ 

مستقمة بشكؿ كامؿ عف المحاكـ القضائية الرسمية حيث  (mini trial)تعتبر المحكمة المصغرة 
أنيا تعقد بشكؿ طوعي و توافقي بيف األطراؼ المتنازعة و القرارات الصادرة عنيا غير ممزمة 
ألي طرؼ مف اطراؼ النزاع . ولكف اليدؼ الرئيسي منيا ىو توضيح وجيات النظر المختمفة 

توصؿ إلى حؿ ودي لمنزاع وكذلؾ توقع نتائج أي لكؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع بغية تقريبيا و ال
 .[28]محاكمة قضائية في حاؿ رفع النزاع إلى القضاء الرسمي 

 تتمخص إجراءات المحكمة المصغرة بما يمي : 

إلى ىيئة مكونة مف رئيس محايد وعضويف يختار كؿ مف الطرفيف المتنازعيف واحدًا  يحاؿ النزاع
في مستويات اإلدارة العميا ممف ليـ دراية بتفاصيؿ النزاع اميو أو محمنيما مف بيف كبار موظفيو 

ف لـ يتفقا عمى شخصو يعينو مرجع يكوف متفقًا عميو سمفاً   ,، ويتولى العضواف اختيار الرئيس وا 
وىكذا  يمتقي الطرفاف لالتفاؽ عمى قواعد إلجراءات المحاكمة تختصر إلى أقؿ درجة ممكنة،

تقدـ والميؿ لتبادؿ الموائح بعد جمسة المرافعة التي يجب أف ال يتحدد عدد المستندات التي س
 بحضور رئيس المحكمة المحايد يجتمع الموظفاف عضوا المحكمة لمتفاوض  ،تتجاوز اليوميف

حيث يقـو كؿ مف العضويف بتقديـ دفاعو بأفضؿ طريقة ممكنة وبشكؿ موجز أماـ رئيس 
ماـ رئيس المحكمة . وفي ألكال الطرفيف استدعاء الشيود و توجيو االسئمة ليـ  المحكمة , ويمكف

نياية جمسات المرافعة التي ينبغي ليا أال تتجاوز اليوميف يقدـ رئيس المحكمة رؤيتو لمحؿ ويحدد 
تستمر المفاوضات بيف عضوي المحكمة بغية الوصوؿ إلى  النزاع وبعدىا المسؤوليات عف 

ولكف ىذه المفاوضات تبقى سرية ال يمكف كشفيا إذا فشمت النيائي لمنزاع . والحؿ  مصالحةال
 ولكف يمكف تقديـالمفاوضات في الوصوؿ إلى صمح وذىب الطرفاف إلى المحكمة القضائية، 

المستندات واإلثباتات والموائح المقدمة خالؿ المحاكمة المصغرة إلى المحاكمة القضائية إذا فشؿ 
 . [25] مور إلى دعوى قضائيةحؿ النزاع وسارت األ
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 :فً دم انًُبزػبد  انخجرحدور   1.8.1

يزداد دور الخبرة أىمية في ىذا العصر مع ازدياد المعامالت و المبادالت , و تنوع األنشطة 
, و تعقد الحياة و زيادة االتصاؿ و تنوع المعارؼ و كثرة التخصصات و ىذا ما  االقتصادية

يدفع إلى المزيد مف المشاكؿ القانونية و ما يكتنفيا مف تعقيدات و أمور فنية مما يجعؿ الحاجة 
 . [13]ممحة إلى االستعانة بأىؿ الخبرة 

 تؼرٌف انخجرح :   1.1.8.1

" ميمة فنية تجنح إلييا المحكمة كمما وجدت لدييا محكمة النقض السورية الخبرة بأنيا  عرفت
 .[5] مشكمة تستدعي معرفة خاصة "

وفي تعريؼ آخر " الخبرة ىي إجراء تحقيؽ يعيد بيا القاضي إلى شخص يختص بميمة محددة 
تتعمؽ بوقائع معينة يستمـز بحثيا إبداء رأي فني أو عممي ال يتوافر لدى الشخص العادي و ال 

 [13].يستطيع القاضي الوصوؿ إليو وحده " 

سيمة مف وسائؿ إثبات الدعوى لمبت في و قد أتاح القضاء السوري إمكانية المجوء إلى الخبرة كو 
حيث عدد المشرع  1947لعاـ  395النزاعات و ذلؾ بحسب ما ورد في قانوف البينات رقـ 

 .[5]وسائؿ إثبات الدعوى وجاءت الخبرة و المعاينة في الدرجة السادسة مف ىذا التعداد 

لممحكـ أو ألي طرؼ مف منو  33في المادة  2008لعاـ  4كما أتاح قانوف التحكيـ السوري رقـ 
 أطراؼ النزاع إمكانية المجوء إلى الخبرة إلبداء الرأي الفني في الموضوع الذي يدور النزاع حولو

[14] . 

ويالحظ في القانوف السوري بأف الخبرة ليست إال أداة مساعدة لمقاضي و المحكـ لمبت في النزاع 
عقود القياسية المتعمقة بالتشييد في دوؿ أخرى الذي يتطمب رأيًا فنيًا . بينما تعتمد الكثير مف ال

مف  67عمى الخبرة كخطوة أولى لحؿ النزاع قبؿ المجوء لمقضاء و التحكيـ حيث تنص المادة 
عمى أف أي نزاع  FIDICوكذلؾ نموذج العقود المقدمة مف الػ  1987لعاـ FIDIC شروط الػ 

خرى يجب أف ينظر بو أواًل مف قبؿ بيف صاحب المشروع والميندس مف جية والمتعيد مف جية أ
يومًا مف  90خبير ىندسي . يجب عمى ىذا الخبير أف يعطي قراره بخصوص النزاع خالؿ 
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يومًا  90تعيينو. وفي حاؿ عدـ رضا أي مف األطراؼ عف قرار الميندس الخبير، يكوف أمامو 
ال يصبح قرار الميندس الخبير مبرمًا و  نافذًا بحؽ أطراؼ النزاع أخر لتحريؾ الدعوى التحكيمية وا 

( الخبرة بأنيا العممية التي يكمؼ بموجبيا NADRAC) وفي نفس السياؽ عرفت مؤسسة [2].
أطراؼ النزاع طرفًا ثالثًا اختصاصيًا بالموضوع قيد النزاع إلعطاء رأيو الفني و التأكد مف الحجج 

 .[25]و البراىيف المقدمة حوؿ النزاع 

وتجدر اإلشارة إلى أف رأي الخبير ال يتعرض إال لمواقع فيو رأي استشاري غير ممـز ال لمقاضي 
 [13].ندبو مف قبؿ القاضي أو المحكـ  وذلؾ في حاؿأو المحكـ و ال لمخصـو ,

 

انؼىايم انًؤحرح فً اختٍبر انطرٌمخ انًُبضجخ إلدارح انًُبزػبد فً يشبرٌغ   9.1

 :  انتشٍٍذ

العوامؿ المؤثرة في اختيار الطريقة المناسبة إلدارة المنازعات في  ( Fenn 1997 )حدد 
 كما يمي :  مشاريع التشييد

 : و دوف التأثير  مدة ممكنةتحؿ النزاع بأقؿ أي يجب اختيار الطريقة التي  زيٍ انًشروع
 .[27] لمشروعا الزمف الكمي لتنفيذبشكؿ كبير عمى 

 تحؿ النزاع بأقؿ التكاليؼ الممكنة نو يجب اختيار الطريقة التي أبمعنى   انًشروع : كهفخ
 ..[27] و دوف التأثير بشكؿ كبير عمى الكمفة الكمية لممشروع

 : ـ حؿ النزاع بشكؿ كامؿ باستخداـ الطريقة المختارة دوف المجوء  إَهبء انُساع وذلؾ بأف يت
 ..[27]إلى طريقة أخرى 

  : وىي تعبير عف مدى رضى المتنازعيف عف جدوى و فعالية استخداـ الطريقة  انرظبئٍخ
 ..[27]المختارة في حؿ النزاع 

 : يجب أف تكوف االجراءات و الخطوات المتبعة في الطريقة المختارة  ضهىنخ اإلجراءاد
 ..[27]سيمة وواضحة وبعيدة عف الصعوبة و التعقيد 

 : يجب أف تكوف الطريقة المختارة ودية قدر االمكاف  انؼاللخ ثٍٍ أغراف انًشروع
 ..[27]وتحافظ عمى قدر كبير مف التواصؿ بيف األطراؼ المتنازعة أثناء حؿ النزاع 
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 لدراسة االحصائيةا:  رابعالفصل ال
 :اإلدصبئٍخ ثبنذراضخ تؼرٌف  4.1

  انًطتخذيخ : انتؼبرٌف  .41.1

 مفف مك  يأ  خصائص مف عنيا ينجـ وما دراستيا,   المجتمع مف جزء ىي العينة:  العٌنة 
   .ككؿ المجتمع خواص عمى االستدالؿ

 لإلجابة أو الدراسة، قيد المشكمة تحميؿ وفيـل الالزمة البيانات لجمع وسيمة ىو :االستبٌان 
 . البحث أسئمة عمى

 الظاىرة يسبب الذي العامؿ أي :المستقل المتغٌر . 

 لتأثيرات،  كنتيجة يظير الذي المستقؿ العامؿ يتبع الذي العامؿ أي :التابع المتغٌر 
 . المستقؿ وتفعيالت المتغير

 فئات أو مجموعات إلى البيانات توزيع يبيف جدوؿ  :التكراري الجدول . 

 بخصوص سميـ قرار عممي إلى لموصوؿ العينة بيانات استخداـ يتـالفرضٌات :  اختبار 
 . المجتمع معالـ حوؿ المحددة الفروض

 اختبار والمطموب المجتمع معالـ مف معممة حوؿ تخميف أو ادعاء ىواإلحصائً :  الفرض 
  :الفروض مف نوعاف وىناؾ .أو التخميف االدعاء ىذا صحة

 العدم فرض  H0 :الحقيقة بيف معنوي ) حقيقي ( ما فرؽ وجود عدـ افتراض وىو 
 .واالدعاء

 البدٌل الفرض H1  :واالدعاء الحقيقة فيب معنوي) حقيقي ( ما فرؽ وجود افتراض وىو 
.[18] 

 المعنوٌة  مستوى α الثقة  ودرجة (1- α) :  

  % 100صحيح   اعتباره يمكف ال اإلحصائي االختبار عمى بناء نتخذه سوؼ الذي القرار إف
 عينة مف مأخوذة بيانات عمييا اً بناء قرارنا نتخذ التي المعمومات ألف الخطأ مف فيناؾ مقدار

 فإف معيف، فرض اختبار في .العينة حجـ زاد كمما يقؿ الخطأ وىذا المجتمع األصمي، مف وليس
 كما (α -1)بالرمز  لو الثقة ويرمز بدرجة يسمى القبوؿ أو بالرفض المتخذ القرار في ثقتنا مقدار



 
61 

 

 لو ويرمز المعنوية يسمى بمستوى الرفض(  منطقة ) حجـ الخطأ مقدار أو الثقة عدـ مقدار وأف
 عممية في البدء قبؿ الثقة درجة أو المعنوية مستوى الباحث يحدد وعادة α .[11]بالرمز 
 .  90%=( α -1)  ثقة درجة أي  α = 0.1المعنوية   في ىذا البحث سنستخدـ مستوى االختبار،

  :أداح انجذج 2.1.4  

تعرؼ بالبحث و   بمقدمة االستبياف بدأ وقد .البحث أىداؼ لتحقيؽ خصيصاً  استبياف تصميـ تـ
 تـ تقسيـ االستبياف إلى ثالثة أجزاء :توضح الغاية منو . 

 . سئمةأ 3الجزء األوؿ : يتضمف معمومات عف المبحوثيف و يتألؼ مف  -
الجزء الثاني : يتضمف أسئمة تيدؼ إلى تحديد األسباب التي تؤدي حدوث المنازعات  -

 سؤااًل . 57لتشييد في سوريا و يتألؼ ىذا الجزء مف في مشاريع ا
الجزء الثالث : يتضمف أسئمة عف إدارة المنازعات في مشاريع التشييد وتقييـ الوسائؿ  -

المتبعة لحميا في سوريا مف خالؿ التجارب و الخبرات السابقة مع منازعات سابقة 
بة إلدارة ىذه المنازعات في تعرض ليا المبحوثيف . باإلضافة إلى تحديد الوسيمة المناس

 سؤاؿ . 29سوريا , ويتألؼ ىذا الجزء مف 

  :انًجتًغ األصهً نهجذج 3.1.4   

االستشاري ( ,  –المقاوؿ  –استيدفت الدراسة اإلحصائية بشكؿ رئيسي األطراؼ التالية ) المالؾ 
 و تـ اختيار ىذه االطراؼ لكونيا ىي المسؤولة عف اتخاذ القرارات الرئيسية في مشروع التشييد . 

  :ػٍُخ انجذج 4.1.4   

تـ توزيع االستبياف عمى عينة عشوائية مف المجتمع األصمي لمبحث في مدينة دمشؽ و شممت 
 الجيات التي وزع عمييا االستبياف :

 دمشؽ نقابة مقاولي -
 نقابة مقاولي ريؼ دمشؽ  -
 مؤسسة تنفيذ االنشاءات العسكرية  -
 جامعة دمشؽ  –كمية اليندسة المدنية  -
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 عدد مف المكاتب اليندسية و االستشارية في مدينة دمشؽ . -

 انتذهٍم و انُتبئج :2.4  

  :جًغ انجٍبَبد 1.2.4  

ستمارة , تـ استرداد إ(  186)   عددىا البحث مجتمع مف عشوائية عينة عمى االستبياف توزيع تـ
ستمارات غير مكتممة اإلجابة و  ستمارة وىي اإلإ(  82( منيا . تـ استبعاد )  166) 
ىل )مف الجزء الثالث مف االستبياف  61ستمارات التي تحمؿ اإلجابة ) ال ( عمى السؤاؿ رقـ اإل

كنت طرفًا رئيسيًا  سبق و أن حدثت منازعات في المشاريع اليندسية التي عممت بيا أو
فإذا لـ يكف لدى المبحوث أي تجربة متعمقة استشاري (  ؟ (  –مقاول  -) مالك  مشاركًا فييا

مف االستبياف وال  بمنازعات تشييد سابقة تعرض ليا , فإف إجاباتو ال تحقؽ األىداؼ المرجوة
( استمارة . وبالتالي  84 المتبقية ) لالستماراتوبالتالي تـ إجراء تحميؿ إحصائي تغني النتائج . 

 . 84كؿ الدراسة االحصائية الالحقة ستكوف لعينة ذات حجـ 

 دجى انؼٍُخ :   1.1.1

ويعتمد  مف أجؿ أف تكوف العينة ممثمة لممجمتع المدروس ولمحصوؿ عمى نتائج ذات وثوقية
عمييا ويمكف بالتالي تعميـ نتائج دراستيا, يتعيف عمى الباحث اختيار حجـ العينة المناسب 

 .[18]ي تحميؿ إحصائي أإلجراء 
( والخطأ %90وذلؾ بفرض مستوى الثقة )( 1) المعادلةباستخداـ تـ حساب حجـ العينة 

 .( 0.1األعظمي )

[18]   n  =      
  

   …..……….…..(1) 

 حيث :
n .حجـ العينة : 
Z 1.64وىي تساوي  (%90) : القيمة المقابمة لمستوى الثقة. 
б االنحرافاتالمعياري لمعينة األولية أو متوسط  االنحراؼلممجتمع أو نحراؼ المعياري : اال 

 б= 0.543المعيارية لمعينة األولية في حاؿ وجود أكثر مف متغير. و في حالتنا 
E     (0.1)وىو يساوي  (%90)المقابؿ لمستوى الثقة  : الخطأ األعظمي 
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 ( نحصؿ عمى :1بالتعويض المعطيات في المعادلة )  

  3.97 =n  =  9      9     
 9   

  

 يساوي حجم العينةوفي حالتنا  .( 80) أو يساوي لذلؾ حجـ العينة الكافي يجب أف يكوف أكبر
 و ىو كاٍؼ إلنجاز الدراسة اإلحصائية و الحصوؿ عمى نتائج ممثمة لممجتمع اإلحصائي . 84

 , وىذا ما سيمكننا مف تطبيؽ اختبارات التوزيع االحتمالي الطبيعي . 30 >حجـ العينة 

  :انجرايج انذبضىثٍخ انًطتخذيخ فً انًؼبنجخ و انتذهٍم اإلدصبئ3.2.4ً  

 تـ استخداـ البرامج التالية في معالجة و تحميؿ البيانات : 

 تـ مف خاللو إجراء بعض المعالجات اإلحصائية .   EXCELبرنامج  -
 تـ مف خاللو معالجة معظـ البيانات .  SPSS 19برنامج  -

 تـ متغير. وبالتالي يمثؿ سؤاؿ كؿ أف حيث, األسئمة ترميز بداية إجراء الدراسة اإلحصائية فيتـ 
 وكؿ (case) .حالة ( 84 ) لدينا البحث ىذا وفي .االستبياف أسئمة تمثؿ متغير 89 تعريؼ
  .المحدد السؤاؿ عمى المبحوث إجابة ىي تغيرم كؿ حالة وقيـ تمثؿ استمارة

  :دراسة الموثوقية 4.2.4  

إلجابات مع يستخدـ معامؿ الثبات ) ألفا كرونباخ ( لمحكـ عمى موثوقية العينة و مدى توافؽ ا
بعضيا البعض بالنسبة لمشخص المستبيف .ويعبر ىذا المعامؿ عف قوة ثبات االستبياف و 
إعطائو لنفس النتائج في حاؿ إعادة التطبيؽ . تـ حساب معامؿ الثبات ) ألفا كرونباخ ( 

( أعمى مف  . حيث يجب أف تكوف قيمة معامؿ ) ألفا كرونباخ spss v.19باستخداـ برنامج 
 .[18] 0.7القيمة 

 تـ حساب معامؿ الثبات ) ألفا كرونباخ ( لثالثة أجزاء رئيسية مف االستبياف :

 الجزء األول : أسباب المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا :

. تـ حساب معامؿ الثبات ليذا  59إلى  4سؤاؿ  وىي األسئمة مف  55يتألؼ ىذا الجزء مف 
 تو كما يمي :الجزء و كانت قيم
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.943 55 

( 5-4الجدول )  

بأف قيمة معامؿ الثبات ) ألفا كرونباخ ( ليذا الجزء مف االستبياف  (1-4) نالحظ مف الجدوؿ
الجزء وىذا ما يدؿ عمى موثوقية عالية في إجابات العينة عمى أسئمة ىذا   0.7 >0.943 تساوي

 مف االستبياف .

 : لثاني : دراسة أسموب التقاضي في حل منازعات التشييد في سورياالجزء ا

. تـ حساب معامؿ الثبات ليذا  68إلى  63أسئمة  وىي األسئمة مف  6يتألؼ ىذا الجزء مف 
 الجزء و كانت قيمتو كما يمي :

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.786 6 

( 2-4الجدول )  

بأف قيمة معامؿ الثبات ) ألفا كرونباخ ( ليذا الجزء مف االستبياف  (2-4) نالحظ مف الجدوؿ
وىذا ما يدؿ عمى موثوقية عالية في إجابات العينة عمى أسئمة ىذا الجزء   0.7 >0.786 تساوي

 مف االستبياف .

 : التشييد في سوريالثالث : دراسة أسموب التحكيم في حل منازعات الجزء ا

. تـ حساب معامؿ الثبات ليذا  78إلى  73أسئمة  وىي األسئمة مف  6يتألؼ ىذا الجزء مف 
 الجزء و كانت قيمتو كما يمي :

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.718 6 

( 3-4الجدول )  
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كرونباخ ( ليذا الجزء مف االستبياف بأف قيمة معامؿ الثبات ) ألفا  (3-4) نالحظ مف الجدوؿ
وىذا ما يدؿ عمى موثوقية عالية في إجابات العينة عمى أسئمة ىذا الجزء   0.7 >0.718 تساوي

 مف االستبياف .

  : الرابع : الوسائل البديمة عن القضاء و التحكيم في حل منازعات التشييدالجزء 

. تـ حساب معامؿ الثبات ليذا  87إلى  83أسئمة  وىي األسئمة مف  5يتألؼ ىذا الجزء مف 
 الجزء و كانت قيمتو كما يمي :

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.851 5 

( 4-4الجدول )  

بأف قيمة معامؿ الثبات ) ألفا كرونباخ ( ليذا الجزء مف االستبياف  (4-4) نالحظ مف الجدوؿ
عمى موثوقية عالية في إجابات العينة عمى أسئمة ىذا الجزء وىذا ما يدؿ   0.7 >0.851 تساوي

 مف االستبياف .

  :انتذهٍم اإلدصبئً ) تذهٍم َتبئج االضتجٍبٌ (5.2.4  

  معمومات عامة عن المبحوثين : الجزء األول :1.5.2.4  

 الدور الذي يقوم بو المبحوث في قطاع التشييد :  -5

 وصؼ العينة حسب نوع العمؿ ضمف قطاع التشييد :( 5-4يبيف الجدوؿ )

 الدور االساسً فً مشارٌع التشٌٌد

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ) 17.9 17.9 17.9 15 مالك )ممثل للجهة المالكة 

 57.1 39.3 39.3 33 مقاول

 77.4 20.2 20.2 17 استشاري

 100.0 22.6 22.6 19 اختصاص آخر

Total 84 100.0 100.0  

( 5-4الجدول )  
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 ( التوزع النسبي ألفراد العينة حسب نوع العمؿ ضمف قطاع التشييد : 1-4يبيف الشكؿ )

 
 ( 5-4الشكل )

 

 عدد سنوات الخبرة :  -2

 ( وصؼ العينة حسب سنوات الخبرة ضمف قطاع التشييد :6-4يبيف الجدوؿ )

 

 عدد سنوات الخبرة

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-5 years 9 10.7 10.7 10.7 

6-10 years 18 21.4 21.4 32.1 

11-15 years 21 25.0 25.0 57.1 

over 15 years 36 42.9 42.9 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

 (6-4الجدول )

 ضمف قطاع التشييد : سنوات الخبرة( التوزع النسبي ألفراد العينة حسب  2-4يبيف الشكؿ )
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 ( 2-4الشكل )

سنة في مشاريع  15ي الخبرة التي تزيد عف نالحظ أف نسبة المشاركيف في االستبياف مف ذو 
 , مما يجعؿ %67.9سنوات بالمجمؿ قد بمغت  10و التي تزيد عف  %42.9التشييد بمغت 

نتائج االستبياف مبنية عمى خبرة جيدة و ىذا ما يجعؿ منو قاعدة بيانات جيدة لمدراسة و التحميؿ 
و ىذا ما يساىـ بالتالي في زيادة وثوقية المعمومات التي يمكف الحصوؿ عمييا بنتيجة تحميؿ 

 االستبياف .

 :  القطاع الذي يعمل بو المبحوث -3

 ( وصؼ العينة حسب القطاع الذي يعمؿ فيو المبحوث :7-4يبيف الجدوؿ )

 ما هو القطاع الذي تعمل به

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 21.4 21.4 21.4 18 القطاع العام 

 39.3 17.9 17.9 15 القطاع الخاص

 100.0 60.7 60.7 51 القطاع العام و الخاص كالهما

Total 84 100.0 100.0  

 ( 7-4) الجدول
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( التوزع النسبي ألفراد العينة حسب القطاع الذي يعمؿ بو المبحوث في  3-4يبيف الشكؿ )
 صناعة التشييد :

 

 ( 3-4الشكل )

نالحظ مف خالؿ ىذا الجدوؿ تمتع أغمب أفراد العينة بميزة العمؿ ضمف القطاعيف العاـ و 
الخاص و ىذا ما يجعؿ العينة المختارة عمى معرفة و خبرة بمشاكؿ العمؿ ضمف القطاعيف العاـ 

 و الخاص .

  : أسباب المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا : الثانيالجزء   2.5.2.4

الجزء مف االستبياف حصر و ترتيب األسباب األساسية المؤدية إلى حدوث المنازعات تـ في ىذا 
وتسيؿ معرفة األسباب مف عممية إدارة النزاع و د في سوريا حسب أىميتيا . في مشاريع التشيي

حمو و تفاديو في المستقبؿ و ىو ما يكمؿ موضوع البحث و يغنيو و يساعد األبحاث المستقبمية 
 وضوع البحث . المرتبطة بم

( سبب  55سباب المؤدية إلى حدوث المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا ب ) تـ حصر األ
مف خالؿ المراجع و األبحاث السابقة المرتبطة بموضوع البحث و المقابالت التي أجريت مع     

عامًا في  20في مجاؿ صناعة التشييد في سوريا مف ذوي الخبرة التي تزيد عف ( خبيرًا  13) 
 ىذا المجاؿ . 
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تـ االعتماد عمى مقياس األىمية النسبية في ترتيب األسباب المؤدية إلى حدوث المنازعات في 
مستويات أعطيت األوزاف  5مشاريع التشييد في سوريا , حيث قسـ مقياس األىمية النسبية إلى 

 بحسب ما يمي :  5إلى  1مف 

 الوزن األىمية النسبية
 1 غير ىاـ

 2 قميؿ األىمية
 3 متوسط األىمية

 4 ىاـ
 5 ىاـ جداً 

 ( 8-4) الجدول

لكؿ عامؿ  (Mean Score( MS) )تـ حساب الوسطي وباالستناد إلى مقياس األىمية النسبية 
 لة التالية :مف العوامؿ باالعتماد عمى المعاد

Chan and Kumaraswamy (1996) [35]MS = 
∑   9   
   

 
 

 . Iالوزف الذي أعطاه المستبيف لمسبب    حيث  

 . Iبالنسبة لمسبب    عذد ذكراراخ الىزى     و       

 العدد الكمي لممستبينيف .  و      

فً ذحلٍل الثٍاًاخ حٍس أعطد ًرائج الرحلٍل األسثاب الوؤدٌح إلى   spss 19استخدـ البرنامج 

 هرذثح  تحسة أهوٍرها كوا ٌلً  :سىرٌا حذوز الوٌازعاخ فً هشارٌع الرشٍٍذ فً 

 Mean Score (MS) سباب حدوث المنازعات فً مشارٌع التشٌٌد فً سورٌاأ

 4.69 التغٌر فً أسعار المواد و فً أسعار العمالت

 4.57 و المعمارٌة و الكهربائٌة و المٌكانٌكٌة اإلنشائٌةوجود أخطاء وهفوات فً التصمٌم نتٌجة عدم التناسق بٌن المخططات 

 4.56 االعتماد بشكل كبٌر على آلٌة السعر األدنى فً التعاقد مع المقاولٌن و المصممٌن فً سورٌا

 4.55 األخطاء فً تنفٌذ بعض أجزاء المشروع و عدم التقٌد بالمواصفات و التصامٌم

 4.51 و فً عقود التشٌٌد الخاصة 15عدم توضٌح أسس حساب و تقٌٌم المطالبات فً القانون 

 4.51 15عدم كفاٌة آلٌات التعامل مع المخاطر المحتملة أثناء تنفٌذ المشروع  فً العقود الخاصة و القانون 

 4.49 اإلنهاء المفاجئ للعقد من قبل المالك

 4.48 التأخر فً صرف استحقاقات المقاول
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 Mean Score (MS) سباب حدوث المنازعات فً مشارٌع التشٌٌد فً سورٌاأ

 4.45 التصمٌم ووجود نقص فً الرسومات و المواصفات ودفاتر الشروط الفنٌة عدم اكتمال

 4.39 عدم التقدٌر الجٌد لكلفة ومدة المشروع

 4.38 التعاقد وفق أسلوب العقد التقلٌدي فً أغلب مشارٌع التشٌٌد فً سورٌا وهو ماال ٌتناسب مع انواع كثٌرة من المشارٌع

 4.38 من قبل المالك مراجعة المخططات و المواصفات للتأكد من كمالٌتها و خلوها من األخطاء عدم

 4.37 عمال ....... ( –المقاولٌن الثانوٌٌن  –فرٌق التصمٌم  –جهاز اإلشراف   –المقاول  –قلة الخبرة )المالك 

 4.35 الحروب و عدم االستقرار و تدهور الحالة األمنٌة

 4.32 دراسة الموقع و الظروف المحٌطة به قبل توقٌع العقد من قبل المقاول عدم

 4.31 التخطٌط السٌئ و ظهور أخطاء كثٌرة فً عملٌات الجدولة و عدم إجراء تحدٌثات دورٌة للخطة

 4.29 ٌةو فً عقود التشٌٌد الخاصة على إلزام المتعاقدٌن بتسوٌة خالفاتهم بالطرق الود 15عدم النص فً القانون 

 4.29 من كمالٌة المخططات المعدة من قبل فرٌق التصمٌم تأكد المقاولعدم 

 4.24 إلدارة المشروع و اإلشراف علٌه ٌتمتع بكفاءة عالٌةعدم تعٌٌن كادر جٌد 

 4.24 االفالس و ظهور مشاكل فً التموٌل لدى المقاول

 4.23 وفً عقود التشٌٌد الخاصة 15المهندس االستشاري المشرف على التنفٌذ فً القانون  عدم توضٌح دور

 4.23 تدخل المالك المستمر أثناء تنفٌذ المشروع بما ٌخالف ماهو متفق علٌه فً العقد

 4.21 وجود نقص و أخطاء فً جداول الكمٌات

 4.21 على األعمال فً المشروعالفشل فً تخطٌط و تنفٌذ التعدٌالت و التغٌٌرات الطارئة 

 4.21 التأخر فً انجاز األعمال من قبل المقاول

 4.19 عدم تقدٌم المطالبات للمالك فً الوقت المناسب

 4.19 عدم إعطاء المقاولٌن الوقت الكافً من أجل التحضٌر الجٌد لمشروع التشٌٌد

 4.17 ارتكاب أخطاء فً قٌاس كمٌات األعمال المنجزة

 4.13 عدم التحقق من قابلٌة تشٌٌد المشروع من قبل جهاز المالك

 4.1 إدخال تغٌٌرات و تعدٌالت أثناء التنفٌذ من قبل المالك

 4.08 عدم قٌام جهاز االشراف بتزوٌد المقاول بالمعلومات الضرورٌة فً الوقت المناسب

 4.08 عدم القدرة على توفٌر التموٌل الالزم من قبل المالك

 4.06 إعطاء فرٌق التصمٌم الوقت الكافً لدراسة المشروع عدم

 4.02 فساد جهاز اإلشراف

 4 التأخر فً دفع مستحقات المقاولٌن الثانوٌٌن

 3.98 عدم وضوح بعض بنود العقد و حدوث اختالف بٌن أطراف العقد حول تفسٌر هذه البنود

 3.98 عدم الرد فً الوقت المناسب على مطالبات المقاول

 3.9 عدم القدرة على حل االختالفات البسٌطة و الثانوٌة بالطرق الودٌة

 3.9 ارتباط المقاول بأكثر من مشروع ما ٌنتج عنه نقص فً الكوادر والمعدات و مشاكل فً التموٌل

 3.86 العالقة غٌر الودٌة بٌن األطراف الرئٌسٌة فً مشروع التشٌٌد و فقدان الثقة فٌما بٌنهم

 3.83 بشكل جٌد بٌن األطراف المشاركة فً مشروع التشٌٌد عدم التواصل

 3.83 عدم التنسٌق بشكل جٌد بٌن مختلف المقاولٌن

 3.82 عدم المراقبة المستمرة  ألعمال التشٌٌد من قبل جهاز اإلشراف

 3.79 التكالٌف المترتبة على التصمٌم الزائد قٌام فرٌق التصمٌم بإجراء تصامٌم زائدة عن احتٌاجات المالك و متطلباته دون األخذ بعٌن االعتبار

 3.79 التأخر فً إصدار أوامر التغٌٌر من قبل المالك

 3.79 التردد فً طلب التفسٌرات و التوضٌحات حول بعض بنود العقد أو حول التغٌٌرات المطلوبة من قبل المالك

 3.77 المحافظة و االعتناء بسالمة المواد و المعدات و التجهٌزات المقدمة من قبل المالك عدم

 3.75 عدم إجراء االختبارات الدورٌة المطلوبة أو اعتماد عدد عٌنات غٌر كاف

 3.74 عدم التزام المقاولٌن الثانوٌٌن بالمواعٌد الالزمة إلنجاز األعمال المطلوبة منهم

 3.73 ل جٌد بٌن المقاولٌن الثانوٌٌنعدم التنسٌق بشك
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 Mean Score (MS) سباب حدوث المنازعات فً مشارٌع التشٌٌد فً سورٌاأ

 3.67 استعمال عقود قٌاسٌة و إدخال تعدٌالت علٌها بشكل غٌر مدروس

 3.63 عدم وجود تخطٌط و ارتباط مسبق بالمقاولٌن الثانوٌٌن وموردي المواد من قبل المقاول

 3.51 المصالح و األهداف بٌن األطراف المختلفة فً مشروع التشٌٌدتضارب 

 3.48 قلة عدد المهندسٌن فً جهاز اإلشراف و عدم توفر بعض االختصاصات الضرورٌة

 3.33 عدم التزام المالك بتوفٌر اآللٌات و المواد و التجهٌزات المنصوص عنها فً العقد و المطلوبة لتنفٌذ المشروع

 ( 9-4) الجدول

سيتـ اعتبار األسباب العشرة األولى مف الترتيب السابؽ بأنيا األسباب األكثر أىمية لحدوث 
 المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا وىي :

 .التغير في أسعار المواد و في أسعار العمالت  -5
وجود أخطاء وىفوات في التصميم نتيجة عدم التناسق بين المخططات األنشائية و  -2
 . عمارية و الكيربائية و الميكانيكيةالم
االعتماد بشكل كبير عمى آلية السعر األدنى في التعاقد مع المقاولين و المصممين في  -3

 .سوريا 
 . األخطاء في تنفيذ بعض أجزاء المشروع و عدم التقيد بالمواصفات و التصاميم -4
في عقود التشييد  و 55عدم توضيح أسس حساب و تقييم المطالبات في القانون  -5

 .الخاصة 
عدم كفاية آليات التعامل مع المخاطر المحتممة أثناء تنفيذ المشروع  في العقود الخاصة  -6

 . 55و القانون 
 . اإلنياء المفاجئ لمعقد من قبل المالك -7
 . التأخر في صرف استحقاقات المقاول -8
 . المواصفات ودفاتر الشروط الفنيةعدم اكتمال التصميم ووجود نقص في الرسومات و  -9

 .عدم التقدير الجيد لكمفة ومدة المشروع  -50
 

  مف األسباب األكثر أىمية  ( متعمقة بالبيئة نالحظ مف الترتيب السابؽ وجود أربع أسباب (
 مف األسباب األكثر أىمية . %40التعاقدية في سوريا أي ما نسبتو 

  مف  %20كذلؾ نجد بأف أسباب حدوث المنازعات المتعمقة بالمالؾ قد حصمت عمى نسبة
 ستشارياألسباب األكثر أىمية و ىي نفس النسبة التي حصمت عمييا األسباب المرتبطة باال

 و المقاوؿ .
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  عف السؤاؿ  اإلجابةىذه النسب تقترب بشكؿ كبير مف النسب التي تـ الحصوؿ عمييا مف
الطرؼ المسؤوؿ بشكؿ أكبر عف حدوث المنازعات في مشاريع التشييد في حوؿ  60رقـ 

 سوريا حيث كانت ىذه النسب كما يمي : 

 

المسؤول األكبر عن حدوث المنازعات فً مشارٌع التشٌٌد فً سورٌا  

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16.7 16.7 16.7 14 المالك 

 33.3 16.7 16.7 14 المقاول

 53.6 20.2 20.2 17 االستشاري

 100.0 46.4 46.4 39 نظام العقود الهندسٌة فً سورٌا

Total 84 100.0 100.0  

 

 ( 50-4) الجدول

يالدظبد دىل ترتٍت األضجبة انًؤدٌخ إنى دذوث انًُبزػبد فً يشبرٌغ   1.2.5.2.4

 انتشٍٍذ فً ضىرٌب :

  في عقود التشييد في  و المتبعة تغير أسعار المواد بالتعامؿ مع المتعمقةعدـ كفاية اآللية
اآللية ىي  سوريا و عدـ رضا العامميف في قطاع التشييد عف ىذه اآللية واعتبارىـ بأف ىذه

 العامؿ األوؿ المسبب لحدوث المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا .

  وجود أربع أسباب متعمقة بعقود التشييد مف ضمف األسباب األكثر أىمية لحدوث المنازعات
وجود عدـ رضا عف القوانيف المتعمقة بصناعة التشييد في مشاريع التشييد في سوريا يعكس 

, مف حيث عدـ احتوائيا عمى بنود و فقرات  2004لعاـ  51في سوريا و باألخص القانوف 
 ًا و عنصرًا أساسيًا في قوانيف التشييد العالمية مثؿ :أصبحت تشكؿ مرتكز 

 توضيح أسس تقييـ المطالبات و حسابيا .عدـ  -
 توضيح  دور الميندس االستشاري المشرؼ عمى التنفيذ .عدـ  -
 مكانية تسوية المنازعات قبؿ المجوء إلى التحكيـ .إعدـ النص عمى  -
ي مف الممكف أف يتعرض ليا عدـ توضيح و كفاية آليات التعامؿ مع المخاطر الت -

 المشروع .
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بالتعاقد حسب قاعدة  51عدـ وجود آليات و طرؽ تعاقدية جديدة و اكتفاء القانوف  -
 . واالعتماد بشكؿ كبير عمى صيغة العقد التقميديالسعر األدنى و 

 عدـ كفاية ووضوح اآللية المتبعة و المتعمقة بتغير أسعار المواد . -

تشكل بيئة خصبة لحدوث المنازعات في بعقود التشييد في سوريا  أي أن القوانين المتعمقة
 مشاريع التشييد إذا بقيت عمى وضعيا الراىن دون تجديد .

  لـ تظير العوامؿ المتعمقة بسوء اإلدارة و التخطيط ضمف األسباب األكثر أىمية لحدوث
المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا و ىذا يدؿ عمى عدـ إدراؾ جدي مف قبؿ العامميف 

و الفعاؿ عمى  اإليجابيفي قطاع التشييد في سوريا ألىمية اإلدارة و التخطيط و تأثيرىما 
 . مشروع و تقميؿ حدوث المنازعاتزمف و كمفة ال

  ـ عمى مراتب متقدمة ضمف الترتيب السابؽ و ىو ما يشير حصمت العوامؿ المتعمقة بالتصمي
إلى ضعؼ المستوى التقني لدى الميندسيف المصمميف و ىو ما يفتح الباب أماـ الباحثيف 

 لمناقشة أسباب ىذا الضعؼ .

 إدارة المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا :  الجزء الثالث :  3.5.2.4

الجزء مف االستبياف سيتـ تقييـ الوسائؿ المتبعة إلدارة المنازعات في مشاريع التشييد في  في ىذا
سوريا ) القضاء و التحكيـ ( ودراسة مالئمتيا لبيئة صناعة التشييد في سوريا و تبياف أىـ 

باإلضافة إلى ذلؾ سيتـ اختيار الوسيمة المناسبة إلدارة المعوقات التي تواجو ىذه الوسائؿ . 
-61المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا . وقد شمؿ ىذا الجزء مف االستبياف األسئمة مف 

89  . 

)ىل سبق و أن حدثت منازعات وىو  61بدء ىذا الجزء مف االستبياف باإلجابة عف السؤاؿ رقـ 
 –مقاول  -بيا أو كنت طرفًا رئيسيًا مشاركًا فييا ) مالك  في المشاريع اليندسية التي عممت

 )ال(و قد تـ اإلشارة سابقًا إلى استبعاد جميع االستبيانات التي حممت اإلجابة  استشاري (  ؟ ( 
( قد أجابوا ب ) نعـ ( عف  84عف ىذا السؤاؿ . و بالتالي فإف جميع أفراد العينة المعتمدة ) 

 ىذا السؤاؿ .
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  دراسة أسموب التقاضي في حل منازعات التشييد في سوريا :  1.3.5.2.4

و  62يشمؿ دراسة أسموب التقاضي في حؿ منازعات التشييد في سوريا اإلجابة عف األسئمة مف 
طمب إلى المستبيف تحديد فيما إذا تـ سابقًا المجوء إلى القضاء في حؿ  مف االستبياف . 70حتى 

 , فكانت اإلجابات كما يمي : (62في السؤاؿ رقـ )منازعات التشييد التي تعرضوا ليا 

 هل سبق وأن تم اللجوء إلى القضاء لحل تلك المنازعات

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 31.0 31.0 31.0 26 ال 

 100.0 69.0 69.0 58 نعم

Total 84 100.0 100.0  

 ( 55-4) الجدول

المجوء إلى القضاء لحؿ منازعات التشييد التي تـ مف أفراد العينة سبؽ و أف  %69أي أف 
 تعرضوا ليا .

 اختبار الفرضيات :

لتحديد فيما إذا كاف القضاء مناسب لحؿ المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا سيتـ استخداـ 
إف الفرضية التي نضعيا عمى أمؿ . 68و حتى  63لألسئمة مف أسموب اختبار الفرضيات 

يقودنا إلى قبوؿ  ( H0 )إف رفض الفرضية ,  ( H0 )رفضيا تسمى الفرضية االبتدائية ونرمز ليا 
, سيتـ  SPSS.إلجراء اختبار الفرضيات باستخداـ برنامج  ( H1 )فرضية بديمة نرمز ليا ب 

سؤاؿ  عف كؿ استجابات العينةلمقارنة متوسط  ( One-Sample T Test )اجراء االختبار : 
تـ االعتماد عمى  . أحياناً ( الموافؽ لإلجابة  3مع متوسط ثابت وىو في حالتنا يأخذ القيمة ) 

,حيث قسـ ىذا المقياس إلى خمس  68حتى  63مقياس التكرار في االجابة عف األسئمة مف 
 بالترتيب . 5وحتى  1( أعطيت األوزاف مف دائما -غالباً  -أحيانًا  -نادرًا  -مستويات ىي )أبداً 

 sig valueالقيمة سيتـ أواًل النظر إلى  ( One-Sample T Test )عند إجراء االختبار 
 ( و نصادؼ الحالتيف التاليتيف :0.1ومقارنتيا مع مستوى المعنوية )
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فعندىا نقوؿ بأنو ال يوجد اختالؼ معنوي بيف قيمة  sig value <  0.1إذا كانت قيمة  -
( و تكوف درجة 3لسؤاؿ ) المتغير ( وبيف القيمة )ا متوسط استجابات أفراد العينة عف

 .[18]االستجابة متوسطة بالنسبة إلى السؤاؿ المطروح 
فعندىا نقوؿ بأنو يوجد اختالؼ معنوي بيف قيمة  sig value >  0.1إذا كانت قيمة  -

( و عندىا ننظر 3) المتغير ( وبيف القيمة )متوسط استجابات أفراد العينة عف السؤاؿ 
 H0 )عندئذ نقبؿ الفرضية االبتدائية  3 >مة المتوسط : فإذا كانت قيمة المتوسط إلى قي

ونقبؿ  ( H0 )عندىا نرفض الفرضية االبتدائية  3 <, أما إذا كانت قيمة المتوسط  (
 ( H1 )الفرضية البديمة 

  63الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية األولى :

: استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع يؤدي غالبًا إلى  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 زيادة إضافية مؤثرة في مدة المشروع .

: استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع ال يؤدي إلى زيادة  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 إضافية مؤثرة في مدة المشروع .

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  13-4( و ) 12-4يبيف الجدوليف )
 الفرضية :

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع 

58 4.05 .887 .116 

 ( 52-4) الجدول

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع 

9.030 57 .000 1.052 .86 1.25 

 ( 53-4) الجدول
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, أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في  sig value < 0.1( بأف قيمة  13-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean) متوسط استجابات أفراد العينةقيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة 

  > 34.05 Mean= 

منازعات التشييد في استخدام أسموب التقاضي في حل أي أف  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 سوريا يؤدي غالبًا إلى زيادة إضافية و مؤثرة في مدة المشروع .

إف كثرة الدعاوى المعروضة عمى القضاء بالمقارنة مع عدد القضاة يقود إلى حدوث تأخير في 
بالدعاوى المعروضة عمى المحاكـ, كما أف عدـ خبرة الكثير مف القضاة في مجاؿ حؿ البت 

 د يقود إلى التأخير في دراسة و حؿ ىذا النوع مف المنازعات .منازعات التشيي

  64الموافقة لمسؤاؿ رقـ  : الثانيةالفرضية 

إلى  غالباً  : استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع يؤدي ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 زيادة إضافية مؤثرة في كمفة المشروع .

: استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع ال يؤدي إلى زيادة  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 إضافية مؤثرة في كمفة المشروع .

ليذه  ( One-Sample T Test )نتائج اختبار  ( 15-4و ) ( 14-4) يفيبيف الجدول
 الفرضية :

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟ 

58 3.95 .907 .119 

 ( 54-4) الجدول
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟ 

7.966 57 .000 .948 .71 1.15 

 ( 55-4) الجدول

أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في  ,  sig value < 0.1( بأف قيمة  15-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean) متوسط استجابات أفراد العينةقيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة 

  > 33.95 Mean= 

استخدام أسموب التقاضي في حل منازعات التشييد في أي أف  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 إلى زيادة إضافية و مؤثرة في كمفة المشروع . غالباً  سوريا يؤدي

إف طوؿ المدة الزمنية الالزمة لحؿ المنازعات عبر القضاء يقود إلى زيادة في التكاليؼ المترتبة 
عمى المشروع خاصة إذا تزامنت محاولة حؿ النزاع عبر القضاء مع توقؼ أو تباطئ األعماؿ 

 –جور العمالة و المعدات المتوقفة عف العمؿ في المشروع, ىذه التكاليؼ يمكف أف تشمؿ ) أ
تكمفة الفرصة البديمة  –الخسائر الناتجة عف التأخر في استثمار المشروع  –مواد البناء التالفة 

 وغيرىا ( إضافة إلى النفقات األخرى المرتبطة بإجراءات التقاضي مثؿ أجور المحاميف وغيرىا .

  65الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الثالثة :

إلى  غالباً  : استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع يؤدي ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 تضرر العالقة بيف األطراؼ في المشروع.

: استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع ال يؤدي إلى تضرر  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 العالقة بيف األطراؼ في المشروع..

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  17-4( و ) 16-4الجدوليف )يبيف 
 الفرضية :
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

 المشاركة  المشروع ؟ 

58 3.95 .847 .111 

 ( 16-4) الجدول

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

 المشاركة  المشروع ؟ 

8.531 57 .000 .948 .76 1.13 

 ( 17-4) الجدول

, أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في   sig value < 0.1( بأف قيمة  17-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean) استجابات أفراد العينةمتوسط قيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة 

  > 33.95 Mean= 

استخدام أسموب التقاضي في حل منازعات التشييد في أي أف  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 إلى تضرر العالقة بين األطراف في  المشروع . غالباً  سوريا يؤدي

وىو ما يؤدي إلى تضرر العالقة غالبًا ما تتميز المنازعات المعروضة عمى القضاء بالعدائية 
 طراؼ المتنازعة و ىو ما ينعكس سمبًا عمى سير األعماؿ في مشروع التشييد .بيف األ

  66الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الرابعة :

إلى  غالباً  : استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع يؤدي ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 إنياء النزاع بشكؿ كامؿ .

يؤدي إلى إنياء  ال : استخداـ أسموب التقاضي في حؿ النزاع ( H1 )الفرضية البديمة  -
 النزاع بشكؿ كامؿ .
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ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  19-4( و ) 18-4يبيف الجدوليف )
 الفرضية :

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل 

58 3.21 1.225 .161 

 ( 58-4) الجدول

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل 

1.286 57 .204 .207 -.06- .48 

 ( 59-4) الجدول

, أي أنو ال يوجد اختالؼ sig value= 0.204 > 0.1( بأف قيمة  19-4نالحظ مف الجدوؿ )
أي أف درجة االستجابة متوسطة بالنسبة ليذا السؤاؿ و نستطيع  معنوي في قيمة المتوسط  .

 وىي الموافقة لإلجابة أحيانًا .  Mean=3اعتبار قيمة المتوسط ليذا السؤاؿ 

  67الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الخامسة :

ف عف استخداـ أسموب التقاضي في حؿ و راض : أفراد العينة  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 .منازعات التشييد التي تعرضوا ليا 

ف عف استخداـ أسموب التقاضي في يراض غيرأفراد العينة :  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 حؿ منازعات التشييد التي تعرضوا ليا .

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  21-4( و ) 20-4يبيف الجدوليف )
  الفرضية :
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى القضاء 

 ؟ 

58 2.81 1.249 .164 

( 20-4) الجدول   
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى القضاء 

 ؟ 

-1.156- 57 .252 -.190- -.46- .08 

 ( 25-4) الجدول

, أي أنو ال يوجد  sig value = 0.252 > 0.1( بأف قيمة  21-4نالحظ مف الجدوؿ )
اختالؼ معنوي في قيمة المتوسط  . أي أف درجة االستجابة متوسطة بالنسبة ليذا السؤاؿ و 

 وىي الموافقة لإلجابة أحيانًا .  Mean=3نستطيع اعتبار قيمة المتوسط ليذا السؤاؿ 

  68الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية السادسة :

: تعتبر إجراءات التقاضي صعبة و معقدة في حؿ منازعات  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 التشييد في سوريا .

: ال تعتبر إجراءات التقاضي صعبة و معقدة في حؿ منازعات  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 التشييد في سوريا.

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  23-4( و ) 22-4يبيف الجدوليف )
 الفرضية :

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل كانت إجراءات التقاضً صعبة و 

 معقدة ؟ 

58 3.66 1.035 .136 

 ( 22-4) الجدول
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل كانت إجراءات التقاضً صعبة و 

 معقدة ؟ 

4.819 57 .000 .655 .43 .88 

 

 ( 23-4) الجدول

, أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في   sig value < 0.1( بأف قيمة  23-4مف الجدوؿ ) نالحظ
 نجد بأف :  (Mean) متوسط استجابات أفراد العينةقيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة 

  > 33.66 Mean= 

أي أن إجراءات التقاضي تعتبر صعبة و معقدة في حل منازعات  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 التشييد في سوريا ..

 :  Way ANOVA  –Oneاختبار 

  سوؼ نستخدـ ىذا االختبار لدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة الستخداـ
أسموب التقاضي ) في حؿ منازعات التشييد في سوريا ( وذلؾ بحسب نوع العمؿ في قطاع 

اختصاص  –استشاري  – مقاوؿ –التشييد . حيث أف نوع العمؿ لو أربع مجموعات ) مالؾ 
 آخر ( .

  :  Way ANOVA  –One( نتائج اختبار  24-4يبيف الجدوؿ ) 
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ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟

Between Groups 2.156 3 .719 .868 .463 

Within Groups 44.689 54 .828   

Total 46.845 57    

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع

Between Groups 1.830 3 .610 .766 .518 

Within Groups 43.015 54 .797   

Total 44.845 57    

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

العالقة بٌن األطراف الحل إلى تضرر 

 المشاركة  المشروع ؟

Between Groups .726 3 .242 .326 .807 

Within Groups 40.118 54 .743   

Total 40.845 57    

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل

Between Groups 8.184 3 2.728 1.905 .140 

Within Groups 77.333 54 1.432   

Total 85.517 57    

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى القضاء 

 ؟

Between Groups 9.885 3 3.295 2.251 .193 

Within Groups 79.029 54 1.463   

Total 88.914 57    

هل كانت إجراءات التقاضً صعبة و 

 معقدة ؟

Between Groups 1.580 3 .527 .478 .699 

Within Groups 59.524 54 1.102   

Total 61.103 57    

 

 ( 24-4) الجدول

لدى جميع المتغيرات   sig value > 0.1( بأف قيمة المعنوية  24-4نالحظ مف الجدوؿ )
استجابات أفراد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط السابقة و بالتالي نستنتج بأنو 

العينة بالنسبة الستخدام أسموب التقاضي ) في حل منازعات التشييد في سوريا ( وذلك بحسب 
  نوع العمل في قطاع التشييد .

 ـ ىذا االختباراستخدا كما تـ( One – Way ANOVA)   لدراسة وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية بالنسبة الستخداـ أسموب التقاضي ) في حؿ منازعات التشييد في سوريا ( وذلؾ 

القطاع العاـ و  -قطاع خاص  -)قطاع عاـ  القطاع الذي يعمؿ بو المستبيفبحسب نوع 
 (الخاص كالىما

 سب القطاع الذي وذلؾ ح :  Way ANOVA  –One( نتائج اختبار  25-4يبيف الجدوؿ ) 
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 يعمؿ بو المستبيف :

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟

Between Groups 4.223 2 2.111 2.724 .174 

Within Groups 42.622 55 .775   

Total 46.845 57    

استخدام أسلوب التقاضً فً هل أدى 

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع

Between Groups 3.467 2 1.734 2.304 .109 

Within Groups 41.378 55 .752   

Total 44.845 57    

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

 المشاركة  المشروع ؟

Between Groups .356 2 .178 .242 .786 

Within Groups 40.489 55 .736   

Total 40.845 57    

هل أدى استخدام أسلوب التقاضً فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل

Between Groups 2.764 2 1.382 .919 .405 

Within Groups 82.753 55 1.505   

Total 85.517 57    

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى القضاء 

 ؟

Between Groups 4.514 2 2.257 1.471 .239 

Within Groups 84.400 55 1.535   

Total 88.914 57    

هل كانت إجراءات التقاضً صعبة و 

 معقدة ؟

Between Groups 1.440 2 .720 .664 .519 

Within Groups 59.664 55 1.085   

Total 61.103 57    

 ( 25-4) الجدول

لدى جميع المتغيرات   sig value > 0.1( بأف قيمة المعنوية  25-4نالحظ مف الجدوؿ )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد السابقة و بالتالي نستنتج بأنو 

العينة بالنسبة الستخدام أسموب التقاضي ) في حل منازعات التشييد في سوريا ( وذلك بحسب 
  . القطاع الذي يعمل فيو المستبين

  إلى استخداـ أسموب التقاضي في حؿ  سيمجؤوفطمب إلى المستبينيف تحديد فيما إذا كانوا
منازعات التشييد التي مف الممكف أف يتعرضوا إلييا في المستقبؿ فكانت اإلجابات التي 

 حصمنا عمييا : 
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فً حال حدوث نزاع مع أحد األطراف حول تنفٌذ عقد تشٌٌد فً المستقبل هل ستلجأ إلى استخدام أسلوب التقاضً لحل 

 النزاع

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 70.7 70.7 48.8 41 ال 

 100.0 29.3 20.2 17 نعم

Total 58 69.0 100.0  

Missing System 26 31.0   

Total 84 100.0   

 ( 26-4) الجدول

( نالحظ بأف النسبة األكبر مف الذيف لجأوا سابقًا الستخداـ أسموب 26-4مف الجدوؿ )
%( لف يمجؤوا مجددًا إلى القضاء لحؿ 70.7القضاء في حؿ منازعات تشييد سابقة )

 منازعاتيـ المستقبمية المرتبطة بمشاريع التشييد .
  كما طمب إلى المستبينيف تحديد المآخذ األخرى التي وجدوىا في اتباع أسموب التقاضي لحؿ

, سيتـ فيما يمي تمخيص أىـ األجوبة التي تـ الحصوؿ  70في السؤاؿ رقـ  منازعات التشييد
 عمييا :

مما يؤدي إلى حدوث كثرة الدعاوي المعروضة عمى القضاء بالنسبة إلى عدد القضاة  -
 تأخير في البت بالدعاوي المعروضة عمى المحاكـ .

 عدـ خبرة الكثير مف القضاة في مجاؿ حؿ المنازعات في مشاريع التشييد -
 القضاة و قمة خبرتيـ حداثة عيد بعض -
 الرشوة و المحسوبية و عدـ استقاللية القضاء بالشكؿ المطموب لتحقيؽ العدالة . -

 :الخالصة  

  في ةمؤثر  حؿ منازعات التشييد في سوريا يؤدي غالبًا إلى زيادةاستخداـ أسموب القضاء في 
 كمفة المشروع .

  في ةمؤثر  يؤدي غالبًا إلى زيادةحؿ منازعات التشييد في سوريا استخداـ أسموب القضاء في 
 المشروع . مدة

  إلى تضرر العالقة  غالباً  يؤدياستخداـ أسموب القضاء في حؿ منازعات التشييد في سوريا
 . بيف األطراؼ المشاركة في مشروع التشييد



 
85 

 

   النسبة األكبر مف الذيف لجأوا سابقًا الستخداـ أسموب القضاء في حؿ منازعات تشييد سابقة
 .جؤوا مجددًا إلى القضاء لحؿ منازعاتيـ المستقبمية المرتبطة بمشاريع التشييد .لف يم

 أي أن أسموب التقاضي غير مناسب لحل منازعات التشييد في سوريا .

  في حل منازعات التشييد في سوريا : تحكيمدراسة أسموب ال  2.3.5.2.4

و  71سوريا اإلجابة عف األسئمة مف يشمؿ دراسة أسموب التحكيـ في حؿ منازعات التشييد في 
 مف االستبياف .  80حتى 

  تحديد مدى معرفتو بأسموب التحكيـ في حؿ منازعات  71طمب إلى المستبيف في السؤاؿ رقـ
 التشييد فكانت إجابات المستبينيف عمى النحو التالي :

 ما هو مدى معرفتك بأسلوب التحكٌم لحل المنازعات فً مشارٌع التشٌٌد

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3.6 3.6 3.6 3 لم اسمع به 

 44.0 40.5 40.5 34 معرفة ضعٌفة

 100.0 56.0 56.0 47 معرفة جٌدة

Total 84 100.0 100.0  

 ( 27-4) الجدول

في حؿ المنازعات في أي أف النسبة األكبر مف أفراد العينة تتمتع بمعرفة جيدة بأسموب التحكيـ 
سوريا و ىو ما يعطي موثوقية جيدة لما سيرد مف نتائج حوؿ دراسة موضوع التحكيـ في حؿ 

 منازعات التشييد في سوريا .

 في حؿ  التحكيـتحديد فيما إذا تـ سابقًا المجوء إلى  72في السؤاؿ رقـ  طمب إلى المستبيف
 , فكانت اإلجابات التي حصمنا عمييا كما يمي : منازعات التشييد التي تعرضوا ليا ,

 هل سبق وأن تم اللجوء إلى التحكٌم لحل المنازعات

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 53.6 53.6 53.6 45 ال 

 100.0 46.4 46.4 39 نعم

Total 84 100.0 100.0  

 ( 28-4) الجدول
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لحؿ منازعات التشييد التي  التحكيـمف أفراد العينة سبؽ و أف تـ المجوء إلى  %46.4أي أف 
 تعرضوا ليا .

 اختبار الفرضيات :

مناسب لحؿ المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا سيتـ استخداـ  التحكيـلتحديد فيما إذا كاف 
 . 78و حتى  73أسموب اختبار الفرضيات لألسئمة مف 

  73الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية األولى :

إلى  غالباً  في حؿ النزاع يؤدي التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 زيادة إضافية مؤثرة في كمفة المشروع .

في حؿ النزاع ال يؤدي إلى زيادة  التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 إضافية مؤثرة في كمفة المشروع .

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  30-4( و ) 29-4الجدوليف )يبيف 
 الفرضية :

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟

39 3.28 .686 .110 

 ( 29-4) الجدول

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟

2.567 38 .014 .282 .10 .47 

 

 ( 30-4) الجدول
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, أي أنو يوجد اختالؼ  sig value = 0.014 < 0.1( بأف قيمة  30-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean) متوسط استجابات العينةمعنوي في قيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة 

  > 33.28 Mean= 

في حل منازعات التشييد في  حكيماستخدام أسموب الأي أف  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 إلى زيادة إضافية و مؤثرة في كمفة المشروع . غالباً  سوريا يؤدي

ىذه التكمفة الزائدة تعود بشكؿ رئيسي إلى ارتفاع تكاليؼ و نفقات التحكيـ بالمقارنة مع القضاء 
 باإلضافة إلى التكاليؼ الناتجة عف توقؼ أو تباطئ تنفيذ األعماؿ في مشروع التشييد .

  74الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الثانية :

إلى  غالباً  في حؿ النزاع يؤدي التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 زيادة إضافية مؤثرة في مدة المشروع .

في حؿ النزاع ال يؤدي إلى زيادة  التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 إضافية مؤثرة في مدة المشروع .

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  32-4( و ) 31-4يبيف الجدوليف )
 الفرضية :

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

إضافٌة فً مدة المشروعالحل إلى زٌادة   

39 3.21 .801 .128 

 ( 35-4) الجدول

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

فً  هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع

1.600 38 .000 .205 -.01- .42 

 ( 32-4) الجدول
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, أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في  sig value < 0.1( بأف قيمة  32-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean)قيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة متوسط استجابات أفراد العينة 

  > 33.21 Mean= 

في حل منازعات التشييد في  تحكيماستخدام أسموب الأي أف  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 سوريا يؤدي غالبًا إلى زيادة إضافية و مؤثرة في مدة المشروع .

  75الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الثالثة :

إلى  غالباً  في حؿ النزاع يؤدي التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 تضرر العالقة بيف األطراؼ في المشروع.

في حؿ النزاع ال يؤدي إلى تضرر  التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 العالقة بيف األطراؼ في المشروع..

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  34-4( و ) 33-4يبيف الجدوليف )
  : الفرضية

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

 المشاركة  المشروع ؟

39 3.23 .777 .124 

 ( 33-4) الجدول

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

 المشاركة  المشروع ؟

1.856 38 .171 .231 .02 .44 

 

 ( 34-4) الجدول
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, أي أنو ال يوجد  sig value = 0.171 > 0.1بأف قيمة (  34-4نالحظ مف الجدوؿ )
اختالؼ معنوي في قيمة المتوسط  . أي أف درجة االستجابة متوسطة بالنسبة ليذا السؤاؿ و 

 الموافقة لإلجابة أحيانًا . وىي  Mean=3نستطيع اعتبار قيمة المتوسط ليذا السؤاؿ 

  76الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الرابعة :

إلى  غالباً  في حؿ النزاع يؤدي التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 إنياء النزاع بشكؿ كامؿ .

يؤدي إلى إنياء  ال في حؿ النزاع التحكيـ: استخداـ أسموب  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 النزاع بشكؿ كامؿ .

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  36-4( و ) 35-4يبيف الجدوليف )
  الفرضية :

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل

39 3.85 1.288 .206 

 ( 35-4) الجدول

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

بشكل كاملالحل إلى إنهاء النزاع   

4.101 38 .000 .846 .50 1.19 

 

 ( 36-4) الجدول

, أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في sig value < 0.1بأف قيمة (  36-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean) متوسط استجابات العينة. و بالنظر إلى قيمة  قيمة المتوسط

  > 33.85 Mean= 
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استخدام أسموب الحكيم في حل منازعات التشييد في أي أف  ( H0 )وبالتالي نقبؿ الفرضية 
 إلى إنياء النزاع بشكل كامل في المشروع .غالبًا سوريا يؤدي 

 

  77الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية الخامسة :

في حؿ  التحكيـف عف استخداـ أسموب و : أفراد العينة  راض ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 منازعات التشييد التي تعرضوا ليا .

في حؿ  التحكيـف عف استخداـ أسموب يراض غير : أفراد العينة  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 منازعات التشييد التي تعرضوا ليا .

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  38-4( و ) 37-4يبيف الجدوليف )
 الفرضية : 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى التحكٌم 

 ؟

39 3.38 1.248 .200 

 

( 37-4) الجدول   
 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى التحكٌم 

 ؟

1.924 38 .162 .385 .05 .72 

 

 ( 38-4) الجدول
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أي أنو ال يوجد  , sig value = 0.162 > 0.1( بأف قيمة  38-4نالحظ مف الجدوؿ )
اختالؼ معنوي في قيمة المتوسط  . أي أف درجة االستجابة متوسطة بالنسبة ليذا السؤاؿ و 

 وىي الموافقة لإلجابة أحيانًا .  Mean=3نستطيع اعتبار قيمة المتوسط ليذا السؤاؿ 

  78الموافقة لمسؤاؿ رقـ  الفرضية السادسة :

صعبة و معقدة في حؿ منازعات  التحكيـ: تعتبر إجراءات  ( H0 )الفرضية االبتدائية  -
 التشييد في سوريا .

صعبة و معقدة في حؿ منازعات  التحكيـ: ال تعتبر إجراءات  ( H1 )الفرضية البديمة  -
 التشييد في سوريا.

ليذه  ( One-Sample T Test )( نتائج اختبار  40-4( و ) 39-4يبيف الجدوليف )
 الفرضية :

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

هل كانت إجراءات التحكٌم صعبة و 

 معقدة ؟

39 2.08 1.085 .174 

 ( 39-4) الجدول

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

90% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

هل كانت إجراءات التحكٌم صعبة و 

 معقدة ؟

-5.311- 38 .000 -.923- -1.22- -.63- 

 

 ( 40-4) الجدول

أي أنو يوجد اختالؼ معنوي في  , sig value < 0.1( بأف قيمة  40-4نالحظ مف الجدوؿ )
 نجد بأف :  (Mean) متوسط استجابات العينةقيمة المتوسط  . و بالنظر إلى قيمة 
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  < 32.08 Mean= 

تعتبر  التحكيم الأي أن إجراءات  ( H1 )و نقبؿ الفرضية  ( H0 )الفرضية  وبالتالي نرفض
 صعبة و معقدة في حل منازعات التشييد في سوريا ..

 :  Way ANOVA  –Oneاختبار 

سوؼ نستخدـ ىذا االختبار لدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بالنسبة الستخداـ أسموب 
) في حؿ منازعات التشييد في سوريا ( وذلؾ بحسب نوع العمؿ في قطاع التشييد .  التحكيـ

 اختصاص آخر ( . –استشاري  –مقاوؿ  –حيث أف نوع العمؿ لو أربع مجموعات ) مالؾ 

  :  Way ANOVA  –One( نتائج اختبار  41-4يبيف الجدوؿ ) 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟

Between Groups 1.565 3 .522 1.118 .355 

Within Groups 16.333 35 .467   

Total 17.897 38    

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع

Between Groups 2.072 3 .691 1.085 .368 

Within Groups 22.287 35 .637   

Total 24.359 38    

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

المشروع ؟المشاركة    

Between Groups .594 3 .198 .310 .818 

Within Groups 22.329 35 .638   

Total 22.923 38    

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل

Between Groups 3.581 3 1.194 .702 .557 

Within Groups 59.496 35 1.700   

Total 63.077 38    

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى التحكٌم 

 ؟

Between Groups 7.128 3 2.376 1.596 .208 

Within Groups 52.103 35 1.489   

Total 59.231 38    

هل كانت إجراءات التحكٌم صعبة و 

 معقدة ؟

Between Groups 1.413 3 .471 .380 .768 

Within Groups 43.356 35 1.239   

Total 44.769 38    

 

 

 ( 45-4) الجدول
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لدى جميع المتغيرات   sig value > 0.1( بأف قيمة المعنوية  41-4نالحظ مف الجدوؿ )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد السابقة و بالتالي نستنتج بأنو 

) في حل منازعات التشييد في سوريا ( وذلك بحسب  حكيمالستخدام أسموب الالعينة بالنسبة 
  نوع العمل في قطاع التشييد .

 ـ ىذا االختباراستخدا كما تـ( One – Way ANOVA)   لدراسة وجود فروؽ ذات داللة
) في حؿ منازعات التشييد في سوريا ( وذلؾ  تحكيـإحصائية بالنسبة الستخداـ أسموب ال

القطاع العاـ و  -قطاع خاص  -)قطاع عاـ  القطاع الذي يعمؿ بو المستبيفبحسب نوع 
 (الخاص كالىما

 وذلؾ حسب القطاع الذي  :  Way ANOVA  –One( نتائج اختبار  42-4يبيف الجدوؿ ) 

 يعمؿ بو المستبيف :

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى زٌادة إضافٌة فً كلفة 

 المشروع ؟

Between Groups .719 2 .359 .753 .478 

Within Groups 17.179 36 .477   

Total 17.897 38    

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

 الحل إلى زٌادة إضافٌة فً مدة المشروع

Between Groups 1.038 2 .519 .801 .457 

Within Groups 23.321 36 .648   

Total 24.359 38    

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

الحل إلى تضرر العالقة بٌن األطراف 

 المشاركة  المشروع ؟

Between Groups .352 2 .176 .280 .757 

Within Groups 22.571 36 .627   

Total 22.923 38    

هل أدى استخدام أسلوب التحكٌم فً 

 الحل إلى إنهاء النزاع بشكل كامل

Between Groups .541 2 .271 .156 .856 

Within Groups 62.536 36 1.737   

Total 63.077 38    

هل كنت راضٌاً عن النتٌجة التً تم 

التوصل إلٌها بنتٌجة اللجوء إلى التحكٌم 

 ؟

Between Groups .338 2 .169 .103 .902 

Within Groups 58.893 36 1.636   

Total 59.231 38    

هل كانت إجراءات التحكٌم صعبة و 

 معقدة ؟

Between Groups 2.734 2 1.367 1.171 .322 

Within Groups 42.036 36 1.168   

Total 44.769 38    

( 42-4) الجدول  
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لدى جميع المتغيرات   < sig value 0.1( بأف قيمة المعنوية  42-4نالحظ مف الجدوؿ )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد السابقة و بالتالي نستنتج بأنو 

) في حل منازعات التشييد في سوريا ( وذلك بحسب  حكيمالعينة بالنسبة الستخدام أسموب الت
  . القطاع الذي يعمل فيو المستبين

  في حؿ  تحكيـإلى استخداـ أسموب ال سيمجؤوفطمب إلى المستبينيف تحديد فيما إذا كانوا
فكانت  79في السؤاؿ رقـ  منازعات التشييد التي مف الممكف أف يتعرضوا إلييا في المستقبؿ

 اإلجابات التي حصمنا عمييا :

  

المستقبل هل ستلجأ إلى استخدام أسلوب التحكٌم لحل فً حال حدوث نزاع مع أحد األطراف حول تنفٌذ عقد تشٌٌد فً 

 النزاع

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 35.9 35.9 16.7 14 ال 

 100.0 64.1 29.8 25 نعم

Total 39 46.4 100.0  

Missing System 45 53.6   

Total 84 100.0   

 

 ( 43-4) الجدول

( نالحظ بأف النسبة األكبر مف الذيف لجأوا سابقًا الستخداـ أسموب 43-4)مف الجدوؿ 
لحؿ  التحكيـيمجؤوا مجددًا إلى س%( 64.1في حؿ منازعات تشييد سابقة ) التحكيـ

 منازعاتيـ المستقبمية المرتبطة بمشاريع التشييد .
  ـ اليندسي في التي تواجو ال و العيوب األخرى المعوقاتكما طمب إلى المستبينيف تحديد تحكي

 فكانت اإلجابات عمى النحو التالي : 80في السؤاؿ رقـ  سوريا
 عدـ وجود مراكز متخصصة لمتحكيـ اليندسي في سوريا -
عدـ معرفة الكثير مف أطراؼ النزاعات اليندسية بالتحكيـ و ميزاتو و إجراءاتو و المراكز  -

 التحكيمية المخصصة لحؿ ىذه النزاعات  
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قمة المحاضرات و الندوات و الدورات المخصصة لمتعريؼ بالتحكيـ كوسيمة لحؿ  -
 المنازعات التجارية

استشارييف  –قمة عدد المحكميف المتخصصيف بحؿ المنازعات اليندسية ) ميندسيف  -
 ....( واعتماد أغمب المراكز التحكيمية عمى الحقوقييف و القضاة

 مقارنة مع القضاء العاديارتفاع أتعاب التحكيـ و المحكميف بال -

 :الخالصة  

  حؿ منازعات التشييد في سوريا يؤدي غالبًا إلى زيادة إضافية و في  التحكيـاستخداـ أسموب
 كمفة المشروع . مؤثرة في

  إضافيةإلى زيادة  غالباً يؤدي  في حؿ منازعات التشييد في سوريا التحكيـاستخداـ أسموب 
 المشروع . مدة في
  إلى تضرر العالقة  أحياناً  يؤديفي حؿ منازعات التشييد في سوريا  لتحكيـااستخداـ أسموب

 . بيف األطراؼ المشاركة في مشروع التشييد
  استخداـ أسموب التحكيـ يؤدي غالبًا إلى إنياء النزاع بشكؿ كامؿ 
 . ال تعتبر إجراءات التحكيـ صعبة و معقدة 

ؿ بأف أسموب التحكيـ بشكمو الراىف و و بالنظر إلى عاممي الزمف و الكمفة نستطيع القو 
 غير مناسب لحل منازعات التشييد في سوريا .بالمصاعب و المعوقات التي تواجيو 
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  : الوسائل البديمة عن القضاء و التحكيم في حل منازعات التشييد   3.3.5.2.4

 إلييا لحؿ  بالمجوء اقامو  سئؿ المستبينيف عف الطرؽ األخرى ) غير القضاء و التحكيـ ( التي
  ( مف االستبياف .81وذلؾ في السؤاؿ رقـ )  في السابؽ , منازعات التشييد التي تعرضوا ليا

 :  عمى النحو التاليتوزعت إجابات المستبينيف 
 التفاوض و الحوار المباشر بيف األطراؼ المتنازعة  -
 الحؿ عف طريؽ الوساطة -
 تشكيؿ لجنة خبراء  -

وىو الحجـ الكمي لمعينة ,  84مستبيف مف أصؿ  79ىذا السؤاؿ  عف اوكاف عدد مف أجابو 
و ىو ما يدؿ عمى شيوع استخداـ ىذه الوسائؿ لحؿ المنازعات في  %94.05بنسبة تصؿ إلى 

مفيـو الوسائؿ البديمة لحؿ مشاريع التشييد السورية دوف االنتباه إلى أف ىذه الوسائؿ تدخؿ ضمف 
حوؿ مدى معرفة  82وىو ما ظير جميًا لدى اإلجابة عف السؤاؿ رقـ  ( ADR )المنازعات 

حيث توزعت اإلجابات عمى النحو  ( ADR )المستبينيف بمفيـو الوسائؿ البديؿ لحؿ المنازعات 
 التالي : 

 

" RDAما هو مدى معرفتك بمفهوم " الوسائل البدٌلة لحل المنازعات   

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 59.5 59.5 59.5 50 لم اسمع به 

 85.7 26.2 26.2 22 معرفة ضعٌفة

 100.0 14.3 14.3 12 معرفة جٌدة

Total 84 100.0 100.0  

 ( 44-4) الجدول

وىو ما يدؿ عمى عدـ معرفة النسبة األكبر مف العينة بمفيـو ) الوسائؿ البديؿ لحؿ المنازعات 
ADR و الطرؽ التي تنضوي تحت ىذا المفيـو الذي أصبح يشكؿ ركيزة أساسية مف ركائز )

  عمـو اإلدارة في كثير مف دوؿ العالـ .

  المعوقات التي حالت حتى اآلف مف تطبيؽ الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات تـ حصرADR 
مف خالؿ المقابالت التي وذلؾ  عوامؿ(  5مشاريع التشييد في سوريا ب ) حؿ منازعات في
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( خبيرًا في مجاؿ صناعة التشييد في سوريا مف ذوي الخبرة التي تزيد عف  13أجريت مع ) 
 عامًا في ىذا المجاؿ .  20

المعوقات التي حالت حتى اآلف مف تطبيؽ تـ االعتماد عمى مقياس األىمية النسبية في ترتيب 
حيث قسـ  مشاريع التشييد في سوريا ازعاتحؿ من في ADRالوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات 

 بحسب ما يمي :  5إلى  1مستويات أعطيت األوزاف مف  5مقياس األىمية النسبية إلى 

 الوزن األىمية النسبية
 1 غير ىاـ

 2 قميؿ األىمية
 3 متوسط األىمية

 4 ىاـ
 5 ىاـ جداً 

 ( 45-4) الجدول

لكؿ عامؿ  (Mean Score( MS) )وباالستناد إلى مقياس األىمية النسبية تـ حساب الوسطي 
 مف العوامؿ باالعتماد عمى المعادلة التالية :

Chan and Kumaraswamy (1996)  [35]MS = 
∑   9   
   

 
 

 . Iالوزف الذي أعطاه المستبيف لمسبب    حيث  

 . Iبالنسبة لمسبب    عذد ذكراراخ الىزى     و       

 العدد الكمي لممستبينيف .  و      

ً ذحلٍل الثٍاًاخ حٍس أعطد ًرائج الرحلٍل   spss 19استخدـ البرنامج  المعوقات التي حالت  -ف
مشاريع التشييد في  حؿ منازعات في ADRحتى اآلف مف تطبيؽ الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات 

 هرذثح  تحسة أهوٍرها كوا ٌلً  : - سوريا
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 لحل منازعات التشٌٌد فً سورٌا ADRالمعوقات التً تواجه تطبٌق الوسائل البدٌلة لحل المنازعات 
Mean Score 

(MS) 

 4.29 للكثٌر من الوسائل البدٌلة لحل المنازعات 4002لعام  15عدم مالئمة القانون 

 4.25 البدٌلة لحل المنازعات لدى الكثٌر من األطراف العاملة فً قطاع التشٌٌد  فً سورٌا عدم وجود معرفة  بالوسائل

 4.21 قلة المحاضرات و الندوات و الدورات المخصصة للتعرٌف ب"الوسائل البدٌلة لحل المنازعات " فً سورٌا

 4.2 ً سورٌاعدم وجود دراسات تبحث فً إمكانٌة تطبٌق "الوسائل البدٌلة لحل المنازعات " ف

 4.13 عدم وجود دراسات تبحث فً مٌزات "الوسائل البدٌلة لحل المنازعات "  والفوائد الناتجة عن تطبٌقها فً سورٌا

 ( 46-4) الجدول

و بدرجات  MS>4نجد بأف جميع األسباب قد حصمت عمى درجة وسطي  (46-4الجدوؿ )مف 
 متقاربة جدًا مما يجعمنا نضع ىذه األسباب عمى سوية واحدة مف األىمية .

  مالحظات حول الترتيب السابق :

  إف تطبيؽ الوسائؿ البديمة لتسوية المنازعاتADR  في مشاريع التشييد السورية يحتاج أواًل
 مؾ الطرؽ .مع ت يتالءـإلى تعديؿ القوانيف الخاصة بعقود التشييد في سوريا بما 

  إف عدـ وجود معرفة بالطرؽ البديمة لتسوية المنازعاتADR  لدى قطاع كبير مف العامميف
في قطاع التشييد في سوريا يدؿ عمى عدـ مواكبة التطور الحاصؿ في عقود التشييد العالمية 

 مف قبؿ المشرعيف و العامميف في صناعة التشييد في سوريا .
  إف عدـ وجود أبحاث أو دورات أو محاضرات تعريفية بالوسائؿ البديمة لتسوية المنازعات

ADR  جوانب إدارة المشاريع االىتماـ الالـز مف قبؿ يدؿ عمى عدـ إيالء ىذا الجانب مف
الجيات المسؤولة عف قطاع التشييد في سوريا بالرغـ مما تقدمو ىذه الطرؽ لممتنازعيف مف 

 و التكمفة بالمقارنة مع القضاء و التحكيـ . توفير في الوقت
 

 الطريقة المناسبة إلدارة المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا :   4.3.5.2.4
مع طمب إلى المستبينيف تحديد الوسيمة المناسبة إلدارة المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا 

مف االستبياف فكانت اإلجابات التي تـ  89وذلؾ في السؤاؿ رقـ تحديد أسباب ىذا االختيار 
 الحصوؿ عمييا كما يمي : 
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 الطرٌقة المناسبة لحل المنازعات فً مشارٌع التشٌٌد فً سورٌا

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11.9 11.9 11.9 10 القضاء 

 30.9 19.0 19.0 16 التحكٌم

 100.0 69.1 69.1 58 الطرق الودٌة 

Total 84 100.0 100.0  

(47-4الجدول )  

تفضؿ المجوء إلى  %69.1بأف النسبة األكبر مف المستبينيف (  47-4مف الجدوؿ )نالحظ 
ىذه  لمقضاء . %11.9و تفضؿ التحكيـ  %19مقابؿ الطرؽ الودية في حؿ منازعات التشييد 

لحؿ المنازعات المتعمقة  كوسيمتيف مناسبتيف  النسب تعكس عدـ ثقة العينة بالقضاء و التحكيـ
 في سوريا . بمشاريع التشييد 

أما عف أسباب اختيار الطرؽ الودية لحؿ المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا فتمحورت 
 إجابات المستبينيف حوؿ النقاط التالية :

  . تكفؿ الطرؽ الودية لممتنازعيف السرية و الخصوصية بعيدًا عف الجمسات العمنية لممحاكـ 
 . محدودية  التكاليؼ بالمقارنة مع القضاء و التحكيـ 
  في الطرؽ الودية تكوف قائمة  النيائيةف التسوية أتحقيؽ مكاسب مشتركة لطرفي النزاع ذلؾ

ويكوف قائمًا عمى تحقيؽ  الحرةبإرادتيما  عمى حؿ مرٍض لطرفي النزاع تـ التوصؿ إليو
 . مكاسبيما ومصالحيما المشتركة

 المحافظة عمى العالقات الودية والمصالح المشتركة  بيف طرفي النزاع . 
  القدرة عمى حؿ النزاع بأقصر فترة زمنية ممكنة دوف التأثير عمى المدة الكمية الالزمة لتنفيذ

 المشروع .

الطرق المناسبة لحل المنازعات في مشاريع التشييد في اذا مف خالؿ ما سبؽ نستنتج بأف 
  .ADRسوريا ىي الطرق الودية أو ما يصطمح عمى تسميتو بالوسائل البديمة لحل المنازعات 

  ـ في حؿ منازعات التشييد نتيجة عدـ رضا المستبينيف عف استخداـ وسيمتي القضاء و التحكي
اسبة ىاتيف الوسيمتيف ) وفقًا لواقعيما الراىف ( لحؿ المنازعات في مشاريع وكذلؾ عدـ من

 ( مف االستبياف والتي أظيرت بأف النسبة 89التشييد , وبنتيجة اإلجابة عف السؤاؿ رقـ )
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العظمى مف المستبينيف يفضموف المجوء إلى الوسائؿ و الطرؽ الودية لحؿ المنازعات في 
تشييد في سوريا . تـ اقتراح األسموب اآلتي لحؿ المنازعات في مشاريع التشييد في مشاريع ال
والذي يعتمد في البداية عمى المجوء ) بغية إدراجو في عقود التشييد العامة والخاصة ( سوريا 

 تحكيـ و القضاءإلى الوسائؿ البديمة و الطرؽ الودية في حؿ المنازعات قبؿ المجوء إلى ال
 وذلؾ وفؽ اآللية التالية :

 

 

                                                                                    

                                     

 

 

 

 

 

 

 
 التدفق المنطقً المقترح لمعالجة منازعات التشٌٌد فً سورٌا (: مخطط4-4الشكل )

 حدوث النزاع

 اللجوء إلى التفاوض المباشر

 هل تم حل النزاع

OK  اللجوء إلى الوساطة وتعٌٌن وسٌط 

 هل تم حل النزاع

 OK تشكٌل لجنة خبراء

 هل تم حل النزاع

OK  اللجوء إلى التحكٌم 

 هل تم حل النزاع

 OK اللجوء إلى القضاء

 ال

 نعم

 نعم

 ال نعم

 ال

 ال

 نعم
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إلدارة المنازعات في مشاريع التشييد في  مالحظات حول األسموب المقترح  5.3.5.2.4
 سوريا : 

 . تـ اقتراح ىذا األسموب بغية إدراجو في عقود التشييد الخاصة و العامة في سوريا 
  جميع الطرؽ الودية لحؿ النزاع بعيدًا عف القضاء و يتيح ىذا األسموب إمكانية استنفاذ

 التحكيـ وما يترتب عمييما مف تضرر لمعالقة بيف األطراؼ المتنازعة .
  يمكف ىذا األسموب مف تجميع أكبر قدر ممكف مف المعمومات و الوقائع و الوثائؽ و

لقضاة في بشكؿ كبير عمؿ المحكميف و االمستندات المرتبطة بموضوع النزاع مما يسيؿ 
 حاؿ فشؿ الوسائؿ الودية في حؿ النزاع .

  َّ( بفترة زمنية 1-4د كؿ مرحمة مف مراحؿ األسموب والمبينة في الشكؿ )يجب أف تأحد
 تختصر قدر اإلمكاف وذلؾ لممساعدة عمى تسريع البت في حؿ النزاع .

  تمحظ المنازعات التي  ,يحتاج تطبيؽ ىذا األسموب إصدار قوانيف متعمقة بالوساطة و الخبرة
 تحدث في العقود اإلدارية و الخاصة .
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 الفصل الخامس : النتائج و التوصيات
 : انُتبئج  1.5

اآللية المتعمقة بالتعامؿ مع تغير أسعار المواد و المتبعة في عقود التشييد في سوريا اعتبرت  -5
 العامؿ األوؿ المسبب لحدوث المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا .

استخداـ أسموب القضاء في حؿ منازعات التشييد في سوريا يؤدي غالبًا إلى زيادة مؤثرة في  -2
 ع .المشرو  ومدة كمفة

استخداـ أسموب القضاء في حؿ منازعات التشييد في سوريا يؤدي غالبًا إلى تضرر العالقة  -3
 بيف األطراؼ المشاركة في مشروع التشييد .

مف الذيف لجأوا سابقًا الستخداـ أسموب القضاء في حؿ منازعات  %(70.7) النسبة األكبر -4
 تشييد سابقة  لف يمجؤوا مجددًا إلى القضاء لحؿ منازعاتيـ المستقبمية المرتبطة بمشاريع التشييد 

 أسموب التقاضي غير مناسب لحؿ منازعات التشييد في سوريا . -5

في سوريا يؤدي غالبًا إلى زيادة إضافية و استخداـ أسموب التحكيـ في حؿ منازعات التشييد  -6
 المشروع . ومدة مؤثرة في كمفة

استخداـ أسموب التحكيـ في حؿ منازعات التشييد في سوريا يؤدي أحيانًا إلى تضرر العالقة  -7
 بيف األطراؼ المشاركة في مشروع التشييد .

 استخداـ أسموب التحكيـ يؤدي غالبًا إلى إنياء النزاع بشكؿ كامؿ  -8

 ال تعتبر إجراءات التحكيـ صعبة و معقدة . -9

غير مناسب لحؿ أسموب التحكيـ بشكمو الراىف و بالمصاعب و المعوقات التي تواجيو  -50
 .منازعات التشييد في سوريا 

مف أفراد العينة قاموا سابقًا بالمجوء إلى الطرؽ الودية لحؿ منازعات التشييد  94.05% -55
 التي تعرضوا إلييا سابقًا .
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ال تتمتع بمعرفة جيدة بمفيـو ) الوسائؿ البديمة لحؿ  (%85.7)النسبة العظمى مف العينة  -52
في عقود  ( أو لـ تسمع بو و ىذا يدؿ عمى عدـ مواكبة التطور الحاصؿ ADRالمنازعات 

 التشييد مف قبؿ العامميف في قطاع التشييد في سوريا .

يحتاج أواًل إلى تعديؿ القوانيف الخاصة بعقود  ADRتطبيؽ الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات  -53
 التشييد في سوريا بما يتالئـ مع تمؾ الطرؽ .

طرؽ الودية أو ما الطرؽ المناسبة لحؿ المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا ىي ال -54
 . ADRيصطمح عمى تسميتو بالوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات 

 

 : انتىصٍبد  1.5

ضرورة إدراج بنود تتضمف أسس تقييـ المطالبات و طرؽ حسابيا في القوانيف و العقود  -1
 المتعمقة بمشاريع التشييد في سوريا .

افتتاح مراكز متخصصة في مجاؿ التحكيـ اليندسي بحيث تتكوف مف محكميف مف ذوي  -2
 استشارييف ...... ( . –الخبرة الكبيرة في مجاؿ العمؿ اليندسي ) ميندسيف 

 إقامة دورات لتأىيؿ محكميف في مجاؿ حؿ المنازعات في مشاريع التشييد . -3

بأسموب التحكيـ  كوسيمة مف وسائؿ حؿ  يفيةزيادة و تكثيؼ المحاضرات و الندوات التعر  -4
 المنازعات التجارية و منيا المنازعات اليندسية . 

لمعامميف  ADRضرورة إجراء محاضرات و ندوات تعريفية بالوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات  -5
 بقطاع التشييد في سوريا .

إلزاـ  ضرورة سوريا عمىيجب أف تنص القوانيف و العقود المتعمقة بمشاريع التشييد في  -6
قبؿ  ADRبحؿ منازعاتيـ بالطرؽ الودية أو بإحدى الوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات  المتعاقديف

 المجوء إلى التحكيـ أو القضاء .
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في سوريا ,  ADRيجب إصدار قوانيف خاصة متعمقة بالوسائؿ البديمة لحؿ المنازعات  -7
 كإصدار قانوف متعمؽ بالوساطة , او قانوف متعمؽ ب " مجمس مراجعة النزاع " .

 : انتىصٍبد نذراضبد يطتمجهٍخ  1.5

ضرورة وضع آليات تيدؼ إلى الحد مف حدوث المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا  -1
 مف معالجة أسباب حدوثيا المستنتجة مف ىذا البحث . انطالقاً 

جب عمى الباحثيف في مجاؿ قطاع التشييد في سوريا دراسة كؿ طريقة مف الطرؽ البديمة ي -2
لمعرفة إمكانية تطبيقيا وفؽ الواقع الحالي لقطاع التشييد في سوريا و  ADRلتسوية المنازعات 

قة الفوائد الناتجة عف إدراجيا في القوانيف والعقود المتعمقة بمشاريع التشييد . بغرض اختيار الطري
 المناسبة مف ىذه الطرؽ إلدارة و حؿ المنازعات في مشاريع التشييد في سوريا .
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