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ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ  -ﻋﻘﻮد ﻓﻴﺪﻳﻚ اﻟﺠﺪﻳﺪة 2017
ورشة عمل  -عقود فيديك الجديدة 2017
ديسمب ـ ــر  ، 2017أطلـ ـقـ ــت منظمــة الفيديـــ الطبعـ ـ ــة الثانيــة مــن مجموعــة ألــوان فيديـــ ( )FIDIC Rainbowمبـ ـ ــا يف ذلـــ
ك ـ ـ ــتاب فيدي ـ ـــ األحـ ـ ـمـ ـ ــر ( ،)FIDIC Red Bookوكـ ـ ـتـ ـ ــاب فيــدي ـ ـ ـ ـــ األص ـ ـف ـ ـ ــر ( ،)FIDIC Yellow Bookوكـ ـ ـت ـ ــاب فيديـ ـ ـــ
الفضــي ( ،)FIDIC Silver Bookوتضمنــت الطبعــة اجلديــدة الكثيــر مــن التحســينات دون تغييــر الطبعــة األولــى بشــكل جــذري إال
فيمــا يتعلــق بإجــراءات املطالبــات ،والتعابيــر اللغويــة التــي اســتخدمت غنيــة بالتوصيفــات والتوجيهــات مــن أجــل حتقيــق املزيــد مــن
الوضــوح واليقــن وجتنــب الكثيــر مــن التفســيرات التــي تؤثــر علــى وجــه اخلصــوص يف إدارة التغييــرات واملطالبــات واملنازعــات ،وســوف
يتعــن علــى مــدراء العقــود وموظفــي املشــتريات واملستشــارين يف مجــال املطالبــات وخبــراء املنازعــات أن يتعرفــوا علــى ميــزات عقــود الفيديـــ
اجلديــدة لكــي يكونــوا ملمــن بآخــر التحديثــات ويتجنبــوا أوجــه القصــور يف األعمــال اليوميــة.

أهداف ورشة العمل

تهــدف ورشــة العمــل إلــى إطــاع املختصــن العاملــن يف مجــال عقــود فيديـــ ( )FIDICعلــى التفاصيــل التــي تضمنتهــا النســخة اجلديــدة
مــن تلـــ العقــود الصــادرة عــام  ،2017وســوف تركــز ورشــة العمــل علــى التفاصيــل املتعلقــة بالتحديثــات اجلديــدة التــي مت إدخالهــا وطــرق
فــض املنازعــات لتمكــن املختصــن أداء متطلبــات أعمالهــم علــى الوجــه األكمــل.

موضوعات ورشة العمل
ً
أوال  :السياسات اجلديدة والتعريفات
تشــمل السياســات والتعريفــات اجلديــدة أســاليب التفاعــل داخــل فــرق العمــل وموضوعــات التواصــل اجلديــدة ،ومــن املتعــارف عليــه أن
الســلوك الفــردي وصنــع القــرار ميكــن أن يتأثــر بوجــود اآلخريــن .وبالتالــي فــإن االلتــزام بالعقــود والتفاعــل داخــل فــرق العمــل والتواصــل
يلعــب دور ًا كبيــر ًا يف إدارة العقــود ،وحيــث أن صياغــة عقــود الفيديـــ قــد أصبحــت أكثــر توجيهــا لألطــراف فقــد مت تضمــن عقــود
الفيديـــ يف اإلصــدار الثانــي العديــد مــن التعريفــات اجلديــدة التــي يجــب اســتخدامها بكامــل العقــد (وهــذا شــي جديــد) ،وهكــذا تصبــح
أيضــا لفــرق املشــتريات.
التعريفــات مهمــة ليــس فقــط ملديــري العقــود ولكــن ً
ثاني ًا :مميزات إدارة العقود اجلديدة
تشــجع منظمــة الفيديـــ علــى أفضــل املمارســات إلدارة العقــود ،وقامــت بنــاء علــى ذلـــ بتطبيــق اإلجــراءات خطــوة بخطــوة لتوفــر
ملــدراء العقــود واإلداريــن اإلرشــادات علــى نحــو أكثــر مــن ذي قبــل ،ومــن ناحيــة أخــرى ،أصبحــت الصياغــة اللغويــة الغنيــة تتطلــب
االمتثــال الصــارم ملتطلبــات إدارة العقــود مــن أجــل حتقيــق نتائــج جيــدة وجتنــب أي تأثيــر ســلبي علــى احلقــوق واالســتحقاقات والواجبــات
وااللتزامــات.
ثالث ًا :اإلجراءات اجلديدة للمطالبات
طـ ّورت فيديـــ مــن خــال الكتــاب الذهبــي ( )Gold Bookإجــراءات جديــدة مبتكــرة بشــأن املطالبــات بحيــث أنهــا تــز ّود القائمــن علــى هــذه
الصناعــة اآلن بإجــراءات معقــدة للغايــة للمطالبــات تتضمــن أيضــا آليــة تســوية املنازعــات ،وتتطلــب سياســة التحقــق والوضــوح اجلديــدة
االلتــزام الصــارم بإجــراءات املطالبــات لتجنــب أي ســلبيات ،ولقــد اســتحدثت علــى العقــد بعــض املطالبــات اجلديــدة التــي تتطلــب إجراءاتهــا
اهتمــام املقاولــن وأصحــاب العمــل واملهندســن نظــرا حلقيقــة أنــه ســوف يتعــن علــى أصحــاب العمــل واملهندســن مســتقب ًا اإللتــزام
مبوضــوع التأخيــرات ألنهــم ســيتحملون عواقــب عــدم امتثالهــم ملتطلبــات العقــد.
رابع ًا :بنود تسوية املنازعات مبوجب FIDIC 2017
يعــزز اإلصــدار الثانــي دور املهنــدس ويدمــج دور مجلــس فــض النزاعــات يف إجــراءات إدارة املطالبــات ،وعــاوة علــى ذلـــ ،تقتــرح مبــادئ
فيديـــ الذهبيــة أنــه ال يجــوز تســمية العقــد بعقــد فيديـــ إذا لــم ينــص علــى وجــود مجلــس فــض املنازعــات .ومــن املرجــح أن تــؤدي إدارة
املنازعــات البطيئــة وغيــر الفعالــة إلــى التأخيــر ومزيــد مــن عرقلــة تقــدم األعمــال ،ويهــدف اإلصــدار الثانــي إلــى جتنــب هــذه النتائــج
الســلبية.

المستهدفون للحضور

 املدراء التنفيذيون للعمليات
 العاملون يف اإلدارات القانونية ورؤسائها
 مدراء املشاريع
 املهندسون االستشاريون
 مختصو وخبراء املشتريات
 رؤساء اإلدارات الهندسية
 احملامون واحملكمون املختصون بتسوية املنازعات
 مدراء العقود ورؤساء إدارات املقاوالت
 مدراء اإلدارات التجارية

الشهادة الممنوحة للمتدربين

يحصــل املشــاركون علــى شــهادة تفيــذ بحضورهــم ورشــة العمــل مــن قبــل االحتــاد الدولــي للمهندســن االستشــارين ( )FIDICو احتــاد املكاتــب
الهندســية والــدور االستشــارية الكويتيــة.

الجدول الزمني
اليوم األول 2019/5/1

احملــاضــــر

املــوضــــوع

10:30 – 09:00

الدكتور /جوتز سباستيان هوك

التعريفات والسياسات اجلديدة

11:00 – 10:30
12:30 – 11:00

استراحة
مميزات إدارة العقود اجلديدة

الدكتور املهندس /نبيل محمد عباس

13:00 – 12:30

مناقشة عامة
غـ ــداء  -نهاية اليوم األول

اليوم الثاني 2019/5/2

احملــاضــــر

املــوضــــوع

10:30 – 09:00

الدكتور املهندس /نبيل محمد عباس

إجراءات املطالبات اجلديدة

11:00 – 10:30
12:30 – 11:00

استراحة
الدكتور /جوتز سباستيان هوك

بنود حل املنازعات يف نسخة فيديـ 2017

13:00 – 12:30

مناقشة عامة
غـ ــداء  -نهاية اليوم الثاني

المكان

قاعة الدانـ ــة ،فـنــدق شيراتون الكويت

Trainees Certificates

& Attendees will receive a certificate of attendance issues by FIDIC and the Federation of Kuwaiti Engineering Offices
Consultant Houses

Schedule
Topic

Lecturer

First Period 1/5/2019

New Policies, definitions

Dr. Gotz-Sebastian Hok

09:00 – 10:30

Break
New Contract Administration Features

10:30 – 11:00
Dr. Nabil Mohammed Abbas

General Discussion

11:00 – 12:30
12:30 – 13:00

Lunch – End of First Day

Topic

Lecturer

Second Period 2/5/2019

New Claims Procedures

Dr. Nabil Mohammed Abbas

09:00 – 10:30

Break
Dispute resolution clauses under FIDIC
2017

10:30 – 11:00
Dr. Gotz-Sebastian Hok

General Discussion

11:00 – 12:30
12:30 – 13:00

Lunch – End of second Day

Venue
Al Dana Ballroom – Sheraton Kuwait Hotel

Workshop – New FIDIC Contract 2017

Workshop – New FIDIC Contract 2017
December 2017, FIDIC launched the second edition of the FIDIC Rainbow including the FIDIC Red Book, Yellow Book,
and Silver Book. The new edition does include many improvements without changing the first edition radically except
regarding claims´ procedures. The new language which was used is more prescriptive to achieve more clarity and certainty and avoid too much interpretation. This affects, in particular, the management of Variations, Claims, and Disputes.
Contract managers, procurement officers, claims´ counsels, and dispute resolvers will need to acquaint themselves with
the new FIDIC features to be up to date and to avoid shortcomings in daily business.

Workshop Objectives
The workshop aims at introducing the details included in the FIDIC contracts version that was issues in 2017. The workshop will focus on the details related to the new features, characteristics, and dispute resolution procedures to enable
specialist best achieve their job obligations.

Workshop Topics
I. New Policies, definitions, group dynamics and communication issues (SH)
It is common ground that individual behavior and decision making can be influenced by the presence of others. Thus,
compliance with contracts, group dynamics, and communication play a significant role in the management of contracts.
Since the FIDIC wording has become more prescriptive, FIDIC has included in the Second Edition many more definitions.
These definitions must be used throughout the whole contract (which is new), and thus the definitions become important
not only for contract managers but also for procurement staff.
II. New contract administration features
FIDIC promotes best practice contract management procedures. Accordingly, FIDIC has introduced more step by step
procedures providing contract managers and administrators with much more guidance than before. On the other hand,
the more prescriptive wording requires strict compliance with contract management requirements to achieve good
results and to avoid negative impact on rights, entitlements, duties, and obligations.
III. New Claims’ Procedure
FIDIC has developed the GOLD Book innovations on claims and provides the industry now with a very complex claims´
procedure which integrates the dispute resolution mechanism. The new certainty and clarity policy requires strict compliance with the claims´ procedure to avoid disadvantage. Some new claims have been introduced, and the claims´ procedures require the attention of Contractors, Employers, and Engineers because in future Employers and Engineers will
also have to comply with delays and bear consequences of their respective failure to comply with contract requirements.
IV. Dispute resolution clauses under FIDIC 2017 (SH)
The 2nd Edition strengthens the role of the Engineer and integrates the Dispute Adjudication Board in the claim management procedure. Moreover, the FIDIC Golden Principles suggest that a contract may not be called a FIDIC contract, any
longer, if it does not provide for a Dispute Adjudication Board. Slow and ineffective dispute management is likely to result
in delay and further disruption of progress. The 2nd Edition is aimed at avoiding these bad results.

Who should attend?
• Chief Executive Officers and Chief Operations Officers
• Management and staff of legal departments
• Project managers
• Consulting engineers
• Purchasing specialists and experts
• Heads of Engineering departments
• Dispute Resolution Lawyers, Arbitrators
• Contract managers and heads of contracting departments
• Commercial managers

المحاضـرون
Lecturers

Dr. Nabil Mohammed Abbas
– - General Manager – Engineering Expert Center
Jeddah
- Member of FIDIC Contract Arabization Committee and GCC Representative
- FIDIC Accredited Trainer

الدكتور المهندس /نبيل محمد عباس
 مدي ـ ــر ع ــام مرك ـ ــز اخلـ ـبــرة اله ـن ــدس ـي ــة بج ـ ــدة عضــو جلنــة تعريــب عقــود الفيديـــ وممثــل دولاخلليــج يف اللجنــة
 مح ـ ــاض ـ ــر معـ ـتـ ـمـ ـ ــد لــدى فيديـــ  -زمالــة معهــداحمل ـكـ ـم ـ ــن البري ـطـ ــانـ ـ ــي

Dr. Gotz-Sebastian Hok
- Lawyer & Legal Consultant
- FIDIC Accredited Trainer
- Written various books and articles in French, English and German on FIDIC forms of contract
- Member of the German Dispute Adjudication Assessment Panel and former Chairman of Eurojuris International COMMITTE
- Currently , Legal advisor of three FIDIC Task
Groups and the current Chairman of the FIDIC
Trainer Assessment Panel

الدكتور /جوتز سباستيان هوك
 مح ــام ــي ومس ـتـ ـش ـ ــار ق ــان ــونـ ـ ــي محاض ـ ــر مع ـت ـم ــد ل ـ ــدى ف ـيــدي ـــ مؤلف العديد من الكتب واملقاالت باللغة الفرنســيةواإلجنليزية واألملانية على أشكال العقد يف .FIDIC
 عضــو يف الفريــق األملانــي لتقييــم التمييــز يفاملنازعــات ورئيــس ســابق للجنــة  Eurojurisالدوليــة
 املستشــار القانونــي لثــاث مجموعــات عمــل فيديـــوالرئيــس احلالــي لفريــق تقييــم مدربــي فيديـــ
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πª©dG á°TQh äÉ°ù∏L ‘ ∑GÎ°TE’G ˚
)çÉëHC’Gh ¥GQhC’G( á«ª∏©dG πª©dG á°TQh áÑ«≤M ˚
πª©dG á°TQh ‘ ácQÉ°ûe IOÉ¡°T ˚
Iƒ¡≤dG áMGÎ°SEGh AGò¨dG äÉÑLh ˚
á`eÉbEG hCG ôØ°S ∞«dÉµJ …CG øª°†àJ ’ ∑GÎ°TE’G Ωƒ°SQ ¿CG º∏©dG ≈Lôj
.Ú`cQÉ`°ûŸG πÑb øe Iô``°TÉÑe Égójó°ùJh É``¡æ«eCÉJ Ö`éj ∞`«dÉ`µJ »gh
(+965) 22469928

info@noufexpo.com.kw

:ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻷﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ

Email:

:ﺍﻟﺘﻮﻗﻴــﻊ

Signature:

ﺧﺼﻢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
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 ﻃﺎﻫﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺎﻝ/∏≈ ﺃY ∫É°üJE’G ≈Lôj QÉ°ùØà°SEÓd
(+965) 65102705 :∫É```≤`f
(+965) 22469928

:¢ù```cÉa

(+965) 22469921/4
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% 10 √QGó≤e )¢UÉî°TCG ¢ùªN øe ÌcCG( äÉYƒªéª∏d ¢UÉN º°üN
.∑QÉ```°û`e π``µd

ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺍﻷﻟـﻐــﺎﺀ
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.πbC’G ≈∏Y kÉeƒj ô°ûY á°ùªîH ô“DƒŸG óYƒe πÑb AÉ¨dE’G ¿ƒµj ¿CG Öéj ˚
»ª°SQ ÜÉ£îH áª¶æŸG áæé∏dG QÉ£NEG Öéj ˚
(+965) 22469928 :¢ùcÉa ≈∏Y

