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 عقود الفيديك
 د. زينة غامن يونس العبيدي
 أستاذ القانون املدني املساعد

 املوصلكلية احلقوق/ جامعة  
 عقود الفيديك

تعترب عكٛد ايفٝدٜو عكٛدا ع٢ً دزج١ نبريٙ َٔ اال١ُٖٝ َٔ حٝح قُٝتٗا ايهبري٠ 
 ايػاي  فُعظِ ٖرٙ ايعكٛد َٔ املكاٚالت ايطد١ُ اٚ اتفاقات ْكٌ ايتهٓٛيٛجٝا نُا اْٗا يف

  .ٜهٕٛ اطسافٗا دٚال اٚ ٦ٖٝات عا١َ
ٚميهٔ إ ٜهٕٛ ستٌ ٖرٙ ايعكٛد ٖٛ تصٝٝد اعُاٍ ايبٓا٤ اٚ ايعكازات ضٛآ٤ا  يف 
بٓا٤ بطٝط اٚ َسن  َجٌ ايفٓادم ٚبعطٗا ٜتُجٌ يف َصسٚعات اهلٓدض١ املد١ْٝ نصل 

  .ايطسم َٚد ايطهو اذتدٜد١ٜ ٚاقا١َ ادتطٛز ٚاملطازات
تصٝٝد ٚايبٓا٤ بإ تٓفٝرٖا ٜطتػسم َد٠ ط١ًٜٛ ٚحتتاج اىل انجس ٚتتُٝص اعُاٍ اي

َٔ عكد ٚقد ٜتِ ذيو يف صٛز٠ عكٛد َٓفص١ً اٚ ضًط١ً َٔ ايعكٛد اٚ زتُٛع١ َٔ ايعكٛد 
بني انجس َٔ طسف ست٢ً اٚ اجٓيب ٚانجس َٔ ختصص فين ٚختصص هلا زؤٚس اَٛاٍ 

 ط١ُٝ ايفسْط١ٝٚجا٤ت ن١ًُ فٝدٜو َٔ جتُٝع االحسف االٚىل يًت ،نبري٠
Federation Internationale Des Ingenieurs Conseils                   

 ٜطِ مجعٝات املٗٓدضنيايدٚيٞ يًُٗٓدضني االضتصازٜني ٚ ٚتعين االحتاد
 .االضتصازٜني يف ايدٍٚ املدتًف١

ٜٚكّٛ ايفٝدٜو بعدد نبري َٔ االْصط١ ٚاِٖ ٖرٙ االْصط١ ٖٛ اعداد ْٚصس مناذج 
املتص١ً بأعُاٍ املكاٚالت بأْٛاعٗا املدتًف١ ضٛآ٤ا ناْت اعُاٍ َد١ْٝ  اْصا١ٝ٥ اٚ  يًعكٛد

اعُاٍ َٝهاْٝه١ٝ اٚ نٗسبا١ٝ٥ ٚضٛا٤ ناْت عكٛد ايدفع١ ايٛاحد٠ أٚ عكٛد املكاٜط١ بايٛحد٠ 
 .(1)اٚ عكٛد تطًِٝ املفاتٝح
 ؟ط٘ ٌٖ ٜعد عكد ايفٝدٜو عكد اذعإٚايطؤاٍ ايرٟ ٜطسح ْف
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و باعتبازٙ َٔ ايعكٛد ايُٓٛذج١ٝ ال ميهٔ اعتبازٙ اٚ ادزاج٘ يف إ عكد ايفٝدٜ
عكٛد االذعإ حٝح حيل يًعٌُٝ يف ايعكٛد ايُٓٛذج١ٝ قبٍٛ ايعكد اٚ زفط٘ اٚ تعدٌٜ بعض 
شسٚط٘ مبا ٜؤدٟ اىل حتكٝل َصاذت١ ٚتظٌ يًعٌُٝ اذتس١ٜ ايها١ًَ يف اختاذ ايكساز بٌ حيل 

٠ بعكٛد ايفٝدٜو دٕٚ َٔ ايصسٚط ايُٓٛذج١ٝ ايٛازديًعٌُٝ إ ٜأخر بعض ايصسٚط اٚ جص٤ا 
 .(1)باقٞ ايصسٚط

ٚبٗرا فإ ْصٛص ايعكد ايُٓٛذجٞ يٝطت تصسٜعا بٌ ٖٞ يف حكٝكتٗا زتسد اقرتاح َٔ 
ذ٣ٚ خرب٠ اٚ تصٛز َِٓٗ يًٛضع االَجٌ ايرٟ جي  إ تهٕٛ عًٝ٘ ايعالق١ ايتعاقد١ٜ ٚال 

١ْٝ اال بعد إ تتبٓاٙ االزاد٠ املصرتن١ ٜهٕٛ هلرا االقرتاح اٚ ايتصٛز اٟ ق١ُٝ قاْٛ
يًُتعاقدٜٔ ٚيف اذتدٚد اييت ازتطتٗا تًو االزاد٠ املصرتن١ ٚاالنجس َٔ ذيو اْ٘ جيٛش 
يألطساف اختٝاز عكد منٛذجٞ اخس َٔ غري عكٛد ايفٝدٜو ٚميهِٓٗ ايتٛصٌ اىل شسٚط عا١َ 

د اال١ُٖٝ ايع١ًُٝ اعدت خصٝصا بايتفاٚض فُٝا بِٝٓٗ يتهٕٛ شسٚطا عا١َ يًعكد ٚتعٛ
يصسٚط ايفٝدٜو ارتاص١ بعكٛد ايبٓا٤ ٚايتصٝٝد يهْٛٗا تتطِ بعدٙ خصا٥ص جعًتٗا ستٌ 

 ثك١ املتعاًَني يف ٖرا اجملاٍ َٚٔ ذيو : 
تصهٌ يف زتُٛعٗا نال َتهاَال َٚتٓاضكا َٔ ايكٛاعد اييت تٓطبل ع٢ً ايعكٛد  .1

 ايصٓاع١ٝ ايدٚي١ٝ.

 كإْٛ األصتًٛضهطْٛٞ. تطتُد ٚجٛدٖا َٚصادزٖا َٔ قٛاعد اي .2

 ختٍٛ املٗٓدس االضتصازٟ دٚزا حٜٝٛا يف ابساّ ٚتٓفٝر ايعكٛد  . .3

  (2)ٚتتعدد ايصٛز ٚاالشهاٍ اييت تربّ ٚتٓفر ٚفكا يعكٛد ايفٝدٜو ٚبايصهٌ االتٞ
ابساّ عكد ٚاحد َع َكاٍٚ اصًٞ ٜهٕٛ َطؤٚال عٔ مجٝع االعُاٍ املستبط  .1

 سٚعا ناَال تاَا باملصسٚع ًٜٚتصّ بتطًِٝ زب ايعٌُ َص

َطتك١ً حبٝح ٜتعاقد زب ايعٌُ َع انجس َٔ  َكاٍٚ   جتص١٥ ايعٌُ اىل عد٠ عكٛد .2
 اصًٞ خيتص نٌ َِٓٗ بٓٛع َعني َٔ االعُاٍ ايالش١َ ألْصا٤ املصسٚع

                          

واثرها عمى التزامات المقاول والمهندس  FIDICعقود الفيدك  ،د. عصام احمد البهجي(. 1)
 .13ص ،2008طبعة  ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،ورب العمل

كمية  ،رسالة دكتوراة ،لتحكيم في العقود الدولية لالنشاءاتا ،د. احمد حسان الفندور (.2)
   .68.ص  1998 ،الحقوق جامعة القاهرة
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املصسٚع املصرتى ٜٚعسف يف ايعٌُ باضِ  ربّ ايعٌُ اتفاقا َع املكاٍٚ ٜط٢ُإ ٜ .3
  .املداطس املصرتن١

زب ايعٌُ عكدا ٚاحدا َع عد٠ َكاٚيني اصًٝني َتدصصني نٌ يف ْٛع إ ٜربّ 
َعني َٔ َساحٌ اٚ اجصا٤ ايعٌُ ٜٚصهٌ املكاٚيٕٛ فُٝا بِٝٓٗ ْٛعا َٔ املصازن١ 

 تعسف يف ايعٌُ باضِ نْٛطٛزتّٝٛ
اَا عٔ اْٛاع عكٛد ايفٝدٜو فكد اصدزت َٓظ١ُ ايفٝدٜو عددا َٔ ايُٓاذج يعكٛد 

عكٛد ذات ايص١ً بتًو ايعكٛد ٚقد اعطٝت امسا٤ شتتًف١ َٓٗا املكاٚي١ ٚغريٖا َٔ اي
 .(1)حط  يٕٛ ايػالف

 ايهتاب االمحس: .1

ٖٚٛ االضِ ايرٟ اشتٗس ب٘ ايعكد ايُٓٛذجٞ ايصادز عٔ ايفٝدٜو ٚارتاص  بأعُاٍ 
 ايبٓا٤ اييت ٜصُُٗا زب ايعٌُ 

املد١ْٝ ٚمبع٢ٓ اخس ٖٛ ايعكد ارتطٞ بني زب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ ٚاملتعًل باهلٓدض١ 
 ٜٚتطُٔ ايهتاب االمحس عدٙ َطا٥ٌ تصٌُ َاًٜٞ  

 ايصسٚط ايعا١َ : .1

 ٖٚٞ بٓٛد ذات تطبٝل عاّ تتِ صٝاغتٗا يهٞ تطبل ع٢ً نٌ املصسٚعات االْصا١ٝ٥ 

 ايصسٚط ارتاص١ : .2

 ٖٚٞ صاذت١ يًتطبٝل َع َساعا٠ ايظسٚف احمل١ًٝ ٚارتاص١ بهٌ َصسٚع 

 .ايهتاب االصفس:2
 املٝهاْٝه١ٝ ٚايهٗسبا١ٝ٥ شا١ًَ اعُاٍ ايرتنٝ  يف املٛقعٜٚكصد ب٘ عكد االعُاٍ 

ٜٚتطُٔ ايهتاب االصفس زتُٛع١ َٔ ايصسٚط ايعا١َ ٚارتاص١ يتٓفٝر االعُاٍ 
املٝهاْٝه١ٝ بني زب ايعٌُ ٚاملكاٍٚ ٖٚٞ شسٚط شب١ٗٝ بتًو ايٛازد٠ يف ايهتاب االمحس 

 .ًٝٗاَع بعض االختالفات اييت تتطًبٗا طبٝع١ االعُاٍ املتعاقد ع
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 ايهتاب االبٝض 
ٖٚٛ االضِ ايرٟ ٜصتٗس ب٘ منٛذج ايفٝدٜو يًعكد بني زب ايعٌُ ٚاملٗٓدس االضتصازٟ 
ٜٚتطُٔ ايهتاب االبٝض ايصسٚط ايعا١َ ٚشسٚط ايتطبٝل ارتاص١ باإلضاف١ اىل َالحل 

 (1)ثالث١
 . ايهتاب ايربتكايٞ :4

االشرتاى ٚايتصٝٝد ٚتطًِٝ ٖٚٛ االضِ ايرٟ ٜصتٗس ب٘ منٛذج ايفٝدٜو يعكد ايتصُِٝ ٚ
االخس٣ حبٝح ٜصٌُ ايعكٛد  املفاتٝح ٖٚرا ايعكد ٜطِ يف طٝات٘ ايعدٜد َٔ ايعكٛد

 _:األت١ٝ
 عكد تصُِٝ َصسٚع  .1

 عكد اشساف ع٢ً َصسٚع  .2

 عكد َكاٚي١ اعُاٍ بٝاض  .3

 عكد اعُاٍ دٖاْات  .4

 عكد َطٝعات اْصا٤ ٖٝهٌ َٚباْٞ  .5

 
 

 

 

 

                          

االتجاهات  الحديثة  في عقود التشييد وادارة المشروعات  ،( د/ محمد غازي الجاللي1) 
  .107ص  ،1997،جامعة عين شمس ،كمية الهندسة ،رسالة ماجستير ،الهندسية


