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ق أفضل الممارسات فيما يتعل
بخبراء أدلة إثبات األضرار

مصوفي الذة ألستاا
شريك والرئيس المشارك للتحكيم الدولي بمكتب الثام وواتكنس للمحاماة



•Duty to the Tribunal:
oCIArb Protocol for the Use of Party-Appointed Expert 

Witnesses in International Arbitration: “[a]n expert’s duty, in 
giving evidence in the Arbitration, is to assist the Arbitral 
Tribunal to decide the issues in respect of which expert 
evidence is adduced.”

Introduction: The Role of the Quantum Expert



:الواجب تجاه هيئة التحكيم•

oهود بروتوكول المجمع الملكي البريطاني للمحكمين الستخدام الش
إن واجب]: "الخبراء المعينين من قبل األطراف في التحكيم الدولي

يم في الخبير، في تقديم األدلة في التحكيم، هو مساعدة هيئة التحك
."البت في المسائل التي يتم تقديم أدلة الخبراء بشأنها

دور خبير مبالغ التعويضات: مقدمة



• Independence and impartiality – the expert role is not a “trusted 
advisor”:
oExpert report must reflect the expert’s own opinion 
oOpinions are not influenced by any parties but are based on an 

objective consideration of the evidence
oIBA Rules on the taking of evidence require the expert to state his / 

her independence from the parties

Introduction: The Role of the Quantum Expert



":مستشارًا موثوقاً "دور الخبير ليس -االستقالل والحياد •

oنفسهيجب أن يعكس تقرير الخبراء رأي الخبير

oلألدلةال تتأثر اآلراء من قبل أي طرف ولكن تستند إلى دراسة موضوعية

oر أن تتطلب قواعد رابطة المحامين الدولية بشأن جمع األدلة من الخبي
يصّرح باستقالله عن األطراف

دور خبير مبالغ التعويضات: مقدمة



• Integrity – informs the Tribunal of any limitations in their 
conclusions or the effect of alternative assumptions on their 
conclusions

Introduction: The Role of the Quantum Expert



ر إعالم هيئة التحكيم بأي قيود في استنتاجاتهم أو تأثي-النزاهة •
االفتراضات البديلة على استنتاجاتهم

دور خبير مبالغ التعويضات: مقدمة



• Is a quantum expert appropriate?
•Provides an independent corroboration of loss / projected loss
•Particularly important for:
oLoss of profits / future projections
oModelling (e.g., DCF method)
oExpert analysis of particular markets e.g., oil prices and supply / 

demand

Whether to Engage a Quantum Expert



هل خبير مبالغ التعويضات مناسب؟•

الخسارة المتوقعة/ تقديم إثبات وتأكيد مستقل للخسارة •

:إنه مهم على وجه الخصوص لـ•
o التوقعات المستقبلية/ خسارة األرباح
o ية طريقة التدفقات النقد, على سبيل المثال)إعداد النماذج

"(DCF"المخصومة 
oنفط أسعار ال, تحليل الخبراء ألسواق معينة على سبيل المثال

الطلب/ والعرض 

تكان يتم إشراك خبير مبالغ التعويضاما إذا 
أم ال



•Party and counsel: in some cases an expert will not be needed. 
Sophisticated counsel can work with in-house counsel to build and 
present the damages case

•Strategy: Is the opposing party likely to engage a damages expert? 
Are the Tribunal sophisticated on damages issues?

Whether to Engage a Quantum Expert



. رلن تكون هناك حاجة للخبيفي بعض القضايا،: الطرف والمستشار•
لبناء يمكن للمستشار المحنك المتمرس العمل مع المستشار الداخلي

قضية التعويضات وعرضها

ير هل من المحتمل أن يقوم الطرف الخصم بإشراك خب: االستراتيجية•
؟التعويضات؟ هل هيئة التحكيم متمرسة في قضايا التعويضات

تكان يتم إشراك خبير مبالغ التعويضاما إذا 
أم ال



•Engage expert as early as possible
oExpert can have an input on the structure of the claim;
oInfluence case strategy: knowing how strong the damages case 

may be or how to quantify the damages may influence whether to 
initiate arbitration in the first place or whether to assert a 
counterclaim; and
oProvide input on any initial values asserted in the Statement of 

Claim (as opposed to trying to support the numbers after the fact)

When to Engage a Quantum Expert



إشراك الخبير وتعيينه في أقرب وقت ممكن•

oبة؛يمكن للخبير أن يكون لديه مدخالت وآراء تتعلق بهيكل المطال

oويضات أو معرفة مدى قوة قضية التع: التأثير على استراتيجية القضية
يم في كيفية تحديد مبلغ التعويضات التي قد تؤثر على بدء التحك

المقام األول أو تأكيد الدعوى المضادة؛ و

oمطالبة تقديم مدخالت تتعلق بأي قيم أولية تم تأكيدها في بيان ال
(بداًل من محاولة تأييد األرقام بعد الوقائع)

يضاتمتى يتم إشراك وتعيين خبير مبالغ التعو



• Helps to assess: 
o The robustness of the client’s case; 
o Reasonable expectations as to quantum;
o Fact development;
o Causation; and
o The factual predicates to the damages claim

When to Engage a Quantum Expert



:  المساعدة في التقييم•
oقوة قضية العميل  :
oتوقعات معقولة لمبلغ التعويضات؛
oتطوير للوقائع؛
oالسببية؛ و
oتنبؤات واقعية للمطالبة بالتعويضات

يضاتمتى يتم إشراك وتعيين خبير مبالغ التعو



• May be a requirement to engage early if there is third-party 
funding

• Ensure disclosure and fact witness statements are shared as 
appropriate because of the impact on damages

When to Engage a Quantum Expert



من قد تكون هناك حاجة للمشاركة في وقت مبكر إذا كان هناك تمويل•
طرف ثالث

ضاء التأكد من مشاركة بيانات اإلفصاح وشهادات الوقائع حسب االقت•
بسبب التأثير على التعويضات

يضاتمتى يتم إشراك وتعيين خبير مبالغ التعو



•Conflict free and independent
oDue diligence – publications by the candidate 

•Relevant expertise and experience
oEasy cross-examination pitfall if the expert does not have the 

relevant qualifications and experience 

Appointing the “Right” Expert



مستقل وبعيد عن الخالفات•

o منشورات من قبل المرشح -العناية الواجبة

الخبرات ذات الصلة•

oير من السهل الوقوع في أخطاء في االستجواب المقابل إذا لم يكن الخب
لديه المؤهالت والخبرة ذات الصلة 

"الصحيح"تعيين الخبير 



•Demeanour, persuasiveness and credibility
oExpert needs to be able to communicate complex issues clearly 

and persuasively and orally and in the written report

•Experience in hearings (and potentially hot-tubbing)

•Cost and availability 
•Tribunal appointed experts: only in approx. 10% of cases

Appointing the “Right” Expert



والمصداقية، واإلقناع، السلوك•

oح وإقناع يجب أن يكون الخبراء قادرين على توصيل المسائل المعقدة بوضو
وشفهيًا وفي تقرير مكتوب

(والمواجهة بين الخبراء المحتملة)الخبرة في جلسات االستماع •

التكلفة واإلتاحة •

من القضايا% 10فقط فيما يقارب : خبراء معينون من هيئة التحكيم•

"الصحيح"تعيين الخبير 



• Instructions for the quantum expert can be set by 1) legal counsel or 
2) the Tribunal

•Usually preferred approach is for legal counsel to set the instructions 
(can be adapted to put forward the case in the best light)

Instructing the Expert



مستشار ( 1يمكن وضع التعليمات وإصدارها لخبير مبالغ التعويضات من جانب •
هيئة التحكيم( 2قانوني أو 

ار عادة ما يكون النهج المفضل هو قيام المستشار القانوني بوضع وإصد•
(يمكن مواءمتها لعرض القضية في أفضل صورة)التعليمات 

إصدار تعليمات للخبير



• Setting the scope for the expert’s work:
oAvoid the expert stepping outside their scope
oE.g: providing an opinion on the marketability of a product or giving a view as to 

the relevant time period for the calculation of damages
oBoth of which are often areas of dispute and should be left for legal argument
oWeakens integrity of expert if they come across as being an advocate for the 

client
oProvide clear instructions on any legal parameters governing the calculation of 

damages

Instructing the Expert



:تحديد ووضع النطاق لعمل الخبير•
oتجنب عمل الخبير خارج نطاقه
oبداء الرأي إبداء رأي يتعلق بقابلية تسويق المنتج أو إ: على سبيل المثال

بشأن الفترة الزمنية ذات الصلة بحساب التعويضات
oيكالهما غالبًا ما يكون محل نزاع ويجب تركه للحجة والنقاش القانون
oإضعاف نزاهة الخبير بإظهاره كما لو كان مدافًعا عن العميل
oة حساب تقديم تعليمات واضحة تتعلق بأي معايير قانونية تحكم عملي

التعويضات

إصدار تعليمات للخبير



•Experts typically put forward two reports and are cross examined at 
the hearing

•The reports are used to develop and present a cohesive and 
comprehensible damages case
oUse annexes and visuals to help simplify complicated issues

•Counsel links the expert evidence to the law and facts of the case and 
resolves any inconsistencies or weaknesses in the evidence with the 
expert

The Report and Financial Model



ل في عادة ما يقدم الخبراء تقريرين، ويخضع هؤالء الخبراء لالستجواب المقاب•
جلسة االستماع

فهومةُيستخدم التقريران إلعداد وتقديم قضية تعويضات متماسكة وم•
oالمسائل استخدم المرفقات ووسائل المساعدة البصرية للمساعدة في تبسيط

المعقدة

ية أي يربط المستشار أدلة الخبراء بالقانون ووقائع القضية ويقوم بتسو•
اختالفات وتناقض أو نقاط ضعف في األدلة مع الخبير

التقرير والنموذج المالي



•Quantification of damages usually requires a financial model

•No single “best practice” but:
oModel should be as simple as possible with as little extraneous data 

as possible
oIf appropriate, it should be dynamic: allowing adjustments (including 

by the Tribunal) and be used to run alternative scenarios.  Consider 
preparing an interactive model for the Tribunal to adjust input 
variables
oInclude an explanation of the model and how it works

The Report and Financial Model



يتطلب تقدير مبلغ التعويضات عادة نموذجًا مالياً •

:واحدة ولكن" ممارسة مثلى"ليست هناك •
oانات ينبغي أن يكون النموذج بسيطًا قدر اإلمكان مع الحد من وجود بي

غريبة وغير مترابطة قدر اإلمكان
o ًبما )لتعديالت للسماح با: إذا كان ذلك مناسبًا، يجب أن يكون ذلك ديناميكيا

سيناريوهات واستخدامه لتنفيذ( في ذلك التعديالت من قبل هيئة التحكيم
تغيرات النظر في إعداد نموذج تفاعلي لهيئة التحكيم لتعديل م.  بديلة

المدخالت
oتضمين شرح للنموذج وكيفية عمله

التقرير والنموذج المالي



• Identify key differences between the experts. For example:
oTiming of key events;
oEstimates of cash flows / growth rate; and
oThe appropriate discount rate

Pre-Hearing: Dealing with Differences Between the Experts



:الفعلى سبيل المث. تحديد االختالفات الرئيسية بين الخبراء•

oتوقيت األحداث الرئيسية؛

o معدل النمو؛ و/ تقدير التدفقات النقدية

oمعدل الخصم المناسب

ات التعامل مع االختالف: ما قبل جلسة االستماع
بين الخبراء



•Conduct a sensitivity analysis:
oDemonstrates the impact of certain variables on the damages 

calculation
oIdentifies which inputs are the most important drivers in the model
oDemonstrates the numerical range of possible outcomes – can assist 

in narrowing the scope of disagreement between the experts
oEffective presentation tool to demonstrate the various damages 

calculations

Pre-Hearing: Dealing with Differences Between the Experts



:إجراء تحليل للحساسية وسرعة التأثر•

oيوضح تأثير بعض المتغيرات على حساب التعويضات

oيحدد المدخالت التي تعتبر أهم المؤثرات في النموذج

oاعد في يوضح النطاق العددي للنتائج المحتملة التي يمكن أن تس

تضييق نطاق الخالف بين الخبراء

oأداة عرض فعالة لتوضيح حسابات التعويضات المختلفة

ات التعامل مع االختالف: ما قبل جلسة االستماع
بين الخبراء



•Post exchange of first and second reports: the procedural timetable 
may prescribe a “joint experts meeting” followed by a “joint 
statement”

•Legal team generally do not attend the meeting or get involved with 
the drafting of the joint statement
oRisk that the expert could compromise on certain issues

Pre Hearing: Joint Statements?



إلجرائي قد يحدد الجدول الزمني ا: ما بعد تبادل التقريرين األول والثاني•

"بيان مشترك"يتبعه " اجتماع مشترك للخبراء"

ة البيان ال يحضر الفريق القانوني عمومًا االجتماع أو يشارك في صياغ•

المشترك

oهناك خطر يتمثل في أن يلجأ الخبير للحلول الوسط في بعض

المسائل

بيانات مشتركة؟: ما قبل جلسة االستماع



•Best practices to avoid this risk:
oAgenda – ensure the experts have prepared and agreed an agenda 

of issues for the meeting
oFollow up – review the finalised Joint Statement and identify any 

issues which may require an addendum to explain any significant 
change in the expert’s view

Pre Hearing: Joint Statements?



:أفضل الممارسات لتجنب هذا الخطر•

o التأكد من أن الخبراء قد أعدوا ووافقوا على جدول -جدول األعمال
أعمال للمسائل الخاصة باالجتماع

o د مراجعة البيان المشترك النهائي وتحديد أي مسائل ق-المتابعة

تتطلب ملحقًا لشرح أي تغيير مهم في رأي الخبير

بيانات مشتركة؟: ما قبل جلسة االستماع



•Agree allocation of explanation between counsel and expert

•Expert usually given 30 minute presentation of methodology and 
model

•Cross examination

Expert Testimony at the Hearing



الموافقة على تخصيص شرح بين المستشار والخبير•

دقيقة للمنهجية والنموذج30عادة ما يقدم الخبير عرضًا لمدة •

االستجواب المقابل•

شهادة الخبراء في جلسة االستماع



• Preparations for cross examination of the opposing expert:

oEarly discussions with your expert identifying the weaknesses of the opposing 
expert’s report

oConsider any assumptions made that are not reasonable

oConsider contradictions given in cross examination 

Expert Testimony at the Hearing



:التحضيرات لالستجواب المقابل للخبير الخصم•

oبير مناقشات مبكرة مع خبيرك لتحديد نقاط الضعف في تقرير الخ
الخصم

oالنظر في أي افتراضات مقدمة ليست معقولة

o النظر في التناقضات الواردة في االستجواب المقابل

شهادة الخبراء في جلسة االستماع



• Hot-tubbing?

oConcurrent examination of both experts

oMay assist Tribunal by requiring the experts to answer the same question

oUncover areas of disagreement 

Expert Testimony at the Hearing



المواجهة؟•

oاالستجواب المتزامن لكال الخبيرين

oن نفس قد تساعد هيئة التحكيم عن طريق مطالبة الخبيرين باإلجابة ع
السؤال

o كشف مجاالت الخالف

شهادة الخبراء في جلسة االستماع



شكرًا لكم
Thank You







The multi-faceted 
dimensions of quantum in 

construction disputes 
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لغ ملباألبعاد متعددة الجوانب 
يف النزاعات التعويضات 

اإلنشائية 

اسنبيل عب. الدكتور



“ a required or allowed amount, especially

an amount of money legally

payable in damages ”*

Definition of Quantum



وخاصةبه،املسموحأواملطلوباملبلغ“

يفقانونا  الدفعاملستحقاملايلاملبلغ

"*التعويضات

تعريف مبلغ التعويضات



'The amount of money sought in respect of any matter which it

is alleged gives rise to an entitlement to a payment (for

whatever reason) which is additional to the initial contract sum

or to the contract sum derived from the rates and prices in the

contract'

i.e. not payment for work included in the contract in accordance

with the corresponding rates and prices included in the contract.

Definition of Quantum in the Construction 
Context



ؤديتأنهايدعىمسألةأيبخصوصاملطلوباملايلاملبلغ

يا  إضافمبلغا  تعد(كانسببألي)مدفوعاتاستحقاقإىل

عاراألسمناملستمدالعقدمبلغأواألويلالعقدمبلغعىل

املضمنالعملمقابلالدفععدمأي"العقديفاملحددة

يفاملضمنةاملامثلةوالقيملألسعاروفقا  العقديف

.العقد

تعريف مبلغ التعويضات يف سياق اإلنشاءات



❖ Construction and change go hand in hand- hence the need to
include express provisions dealing with change and it's
impacts.

❖ Standard forms recognise this and include express provisions
to:
1) permit change under the contract and to;
2) manage that change within the contractual framework-
3) these provisions allocate risk and should simplify
dispute resolution

Calculating Quantum in the Construction 
Context



-البعضهامببعضوثيقا  ارتباطا  يرتبطانوالتغيرياإلنشاءات❖
عمتتعاملرصيحةأحكامتضمنيإىلحاجةهناكثمومن
.وآثارهالتغيريهذا

ماوصبخصرصيحةأحكاما  وتتضمنبذلكتقرمنطيةمناذج❖
:ييل
؛العقدمبوجببالتغيريالسامح1)
-التعاقدياإلطاريفالتغيريهذاإدارة2)
عمليةتبسطأنويجباملخاطرتوزعاألحكامهذه3)

املنازعاتتسوية

حساب مبلغ التعويضات يف سياق اإلنشاءات



❖ Calculating Quantum should not be a random process- can

be governed by the provisions of the Contract and/or

applicable Law -not just the applicable Law.

Calculating Quantum in the Construction 
Context



التعويضاتمبلغحسابيكونأاليجب❖

خاللنمتنظيمهاميكن-عشوائيةعملية

-املطبقالقانونأو/والعقدأحكام

.فحسباملطبقالقانونوليس

حساب مبلغ التعويضات يف سياق اإلنشاءات



❖ Express Provisions typically address how change (e.g.

additional work or breaches of contract) is to be valued-

risk mitigation

❖ Bespoke forms generally mimic the standard forms with

risk transfer tailored to suit the bargaining position of the

parties and their appetite for risk

Calculating Quantum in the Construction 
Context



ييمتقكيفيةمنوذجيبشكلالرصيحةاألحكامتتناول❖

-(بالعقداإلخاللحاالتأواإلضايفالعملمثل)التغيري

املخاطرتخفيف

حيثةالنمطيالنامذجعامبشكلاملخصصةالنامذجتحايك❖

لألطرافالتفاويضاملركزليناسباملخاطرنقلتفصيليتم

.املخاطرتحملعىلوقدرتهم

حساب مبلغ التعويضات يف سياق اإلنشاءات



❖ Limitations on valuing change can be expressly stated-

risk mitigation

❖How do we ascertain the required or allowed amount?

Calculating Quantum in the Construction 
Context



-رصاحةالتغيريتقديرعىلاملفروضةالقيودذكرميكن❖

املخاطرتخفيف

؟بهاملسموحأواملطلوباملقدارمننتأكدكيف❖

حساب مبلغ التعويضات يف سياق اإلنشاءات



Today .... Part 1
❖ Valuation Rules
❖ 'Similar'-Character and Condit ions
❖ BOQ rates as a basis
❖ 'Reasonable'
❖ Cost
❖ Fair Valuation
❖ Loss and/or Expense
❖Overheads and Profit
❖ Substantiation
❖ Limitations Clauses

Calculating Quantum in the Construction Context

Next installment….Part 2

➢ Damages

➢ Interest and Finance Charges

➢ Acce I erati on

➢ Quantum Meruit

➢ Causation

➢ Duty to Mitigate

➢ Applicable Case Law

Quantum- Items to Consider



حساب مبلغ التعويضات يف سياق اإلنشاءات

األولالجزء...اليوم
القيمةتقديرقواعد❖
املشابهةوالظروفالشخصيات❖
كأساسالكمياتجدولأسعار❖
"معقولة"❖
التكلفة❖
العادلالتقدير❖
املرصوفاتأو/والخسائر❖
واألرباحاإلضافيةالنفقات❖
التأكيد❖
القيودبنود❖

الثاينالجزء...التاليةالدفعة
التعويضات➢
والفائدةالتمويلرسوم➢
التعجيل➢
املستحقالتعويضاتمبلغ➢
السببية➢
التخفيفواجب➢
طبيقللتالقابلةالقضائيةالسوابق➢

االعتباربعنيأخذهايجبالتيالعنارص-التعويضاتمبلغ



1) Similar work under similar circumstances-

use the rates in the pricing document

2) Not similar work and not under similar

circumstances- use the rates in the pricing

document as the basis where reasonable

if the above rules do not apply ..... then

Valuation Rules



استخدم-مامثلةظروفظليفمامثلةأعامل1)

التسعريمستنديفاملدرجةاألسعار

-مامثلةغريظروفظلويفمامثلةغريأعامل2)

التسعريمستنديفاملوجودةاألسعاراستخدم

القواعدكانتإنمعقولةتكونعندماكأساس

إذن....منطبقةغريأعالهااملذكورة

قواعد تقدير القيمة



3) Fair Valuation- to be based on rates for similar work

in the locality, If available Or the Engineer may

'conclusively direct' that

4) Valuation is based on Schedule rates and provisions

Time and Materials/Dayworks

Valuation Rules



يفاملامثلةاألعاملأسعارعىليعتمد-العادلالتقدير3)

هندسامليتوىلأنيجوزأومتاحة،كانتإن،املحليةالبيئة

األمرهذاقاطعبشكل

ةاملحددواألسعارالنصوصعىلالقيمةتقديريعتمد4)

العملأيام/واملوادالزمن

قواعد تقدير القيمة



5) Contractor to keep records of 'costs'

associated with claims.

6) Delay Costs- defined as 'expenses [excluding

profit and loss of profit]'

7) Limits recovery for Delay, Disruption,

Acceleration, Loss of Productivity, Knock On

Effects

Valuation Rules



.باتبالمطالالصلةذاتالتكاليفبسجالتالمقاوليحتفظ5)

باحاألرباستثناء]مصروفاتكتعرف-التأخيرتكاليف6)

[الفائتةواألرباح

تعجيلوالالعملوتعطيلالتأخيرحاالتفياالستردادتقييد7)

المباشرةغيرواآلثاراإلنتاجيةوخسارة

قواعد تقدير القيمة



Valuation Rules
Claimant must also inter alia ....

a) Set out 'relevant facts'

b) Provide a proposal 'so far as is practicable' and

c) If ongoing, provide other information the

Engineer 'reasonably requires'



قواعد تقدير القيمة
....أمورجملةمن،كذلكالمدعيعلىيجب

"الصلةذاتالوقائع"ذكرأ-

و،العمليةالناحيةمنممكنا  كانطالمامقترحتقديم-ب

طلبهايالتياألخرىالمعلوماتتقديماالستمرار،حالةفي-ج

معقولبشكلالمهندس



FIDIC Red Book 1999* Clause 12.3- Valuation Rules

a) For each item of work, the appropriate rate or

price specified in the contract shall apply.

b) If there is no such item in the contract the rate

or price specified in the contract for ‘similar’

work executed under similar conditions shall

apply.



قواعد تقدير القيمة-12.3البند * 1999كتاب الفيديك األحمر 

لبندلالمناسبالوحدةسعريكونالعمل،بنودمنبندلكل-أ

.العقدفيلهمحددهوكما

ندلبالوحدةسعريعتمدموجودا ،البندهذايكنلمفإذا-ب

.مماثلةظروفظلفيمنفذ"مشابه"



FIDIC Red Book 1999* Clause 12.3- Valuation Rules

c) A new rate or price shall apply which shall be

'derived from any relevant rates or prices in the

contract, with reasonable adjustments and ...

d) If no rates or prices are relevant, new rates and prices

shall be based on the reasonable cost of executing the

work, together with reasonable profit.



قواعد تقدير القيمة-12.3البند * 1999كتاب الفيديك األحمر 

عمالصلة،ذاتالعقدبنودأسعارمنالجديدالوحدةسعراشتقاقويتم-ج

معقولةتعديالت

خاللنمالجديدالسعراشتقاقيجبفانهصلة،ذاتبنودهناكيكنلموإذا-د

.قولمعربحهامشإليهامضافا  العمل،لتنفيذالمعقولةالكلفةتحديد



FIDIC Red Book 1999 - Other Valuation Rules

a) In the event that the parties fail to reach agreement on 'any
matter', the Engineer shall make a 'fair determination in
accordance with the Contract, taking due regard of all relevant
circumstances'

b) 20.1 Contractor to maintain records 'as may be necessary to
substantiate any claim’ and must submit 'a fully detailed
claim which includes full supporting particulars'

• Numerous provisions for recovery of 'cost' (e.g. 4.12)
• Numerous provisions for 'cost plus reasonable profit'
(e.g. 4.7)



قواعد تقييم أخرى-1999كتاب الفيديك األحمر 

،"مسألةأية"بشأناتفاقإلىاألطرافوصولعدمحالةفي-أ

األخذمعللعقد،وفقا  عادلقراراتخاذ"المهندسعلىيتعين
"عالقةذاتأخرىظروفأياالعتبارفي

يةضرورتكونقدالتي"بالسجالتالمقاوليحتفظ20.1-ب
لكاملبامفصلةمطالبة"يقدمأنويتعين"مطالبةأيلتأييد

"كاملةداعمةتفاصيلتتضمن

(4.12مثل)"التكلفة"الستعادةمتعددةأحكام

ربحهامشإلىباإلضافةالتكلفة"متعددةأحكام
(4.7مثل)"معقول



Why use the Rules?

❖ Parties must first look to the Contract to value

additional work - If the work meets the definition of a

variation or compensation event, the Valuation Rules

apply (MT Hojgaard v E.ON 2013).

❖ The rates and prices in the contract are the starting

point for valuing additional work- 'sacrosanct' (Henry

Boot v Alstom 2000; Maeda Corp v Hong Kong 2012).



لماذا نستخدم القواعد؟

العمللتقييمالعقدعلىاالطالعأوال  األطرافعلىيجب❖

يتم،تعويضأوتغييرلتعريفمماثلالعملكانإذا-اإلضافي

MTقضية)التقييمقواعدتطبيق Hojgaard v E.ON 2013).

يتمال"-اإلضافيالعمللتقييمالبدءنقطةهيالعقدفياألسعار❖

Henryقضية)"بهاالمساس Boot v Alstom وقضية؛2000

Maeda Corp v Hong Kong 2012).



Why use the Rules?

❖ To move away from the contract rates, establish that

work is not similar or is not executed under similar

conditions, or is outside the scope of the contract

(Costa in v Zanen 1996) - thus the application of

contract rates would be unreasonable as a basis or in

their entirety.

❖ Risk Transfer- within the scope of the contract



لماذا نستخدم القواعد؟

أنإثباتيجبالعقد،فيالمحددةاألسعارعنلالبتعاد❖

،مماثلةظروفظلفيتنفيذهيتمالأومماثال ،ليسالعمل

Costa)العقدنطاقخارجأنهأو in v Zanen 1996)-

غيريكونسالعقدفيالمحددةاألسعارتطبيقفإنوبالتالي

.المجملفيأوكأساسمعقول

العقدنطاقضمن-المخاطرنقل❖



Bill Rates as a Basis (Henry Boot v Alstom 2000 
& Maeda Corp v Hong Kong 2011)

❖ Rates are sacrosanct.
❖ Only insofar as they apply to similar works executed under

similar circumstances.
❖ Rates can be opened up and relevant elements changed to

produce a new rate based on the contract rates.
❖ Fair Valuation for relevant elements of a contract rate.
❖ Not an opportunity to right any wrongs/correct any errors.



 & Henry Boot v Alstom 2000)قيم الفواتير كأساس 
Maeda Corp v Hong Kong 2011)

.المحددةباألسعارمساسال❖

.لةمماثظروفظلفيتنفيذهاتممماثلةأعمالعلىتنطبقمابقدرفقط❖

صلةالذاتالعناصروتغييرمرونةأكثربشكلاألسعارمعالتعامليمكن❖

.العقدفيعليهاالمنصوصاألسعارعلىبناء  جديدسعرلتحديد

.العقدبسعرالصلةذاتللعناصرالعادلالتقدير❖

.أخطاءأيلتصحيحفرصةليست❖



Similar Character and Similar Conditions

❑ The Contract is 'the means of which the intention of the

parties was expressed'. The 'factual matrix' within

which consideration as to whether or not work was

similar or undertaken under similar conditions

must be based on the contract (Wates v Bredero

Fleet 1993).



سمة مماثلة وظروف مماثلة

."رافاألطنيةعنخاللهامنالتعبيريتموسيلة"هوالعقد❑

النظرلهاخالمنيتمالتي'الوقائعمصفوفة'تستندأنيجب

ظلفيتنفيذهتمأوالأممماثال  العملكانإذافيما

Wates)العقدإلىالأممماثلةظروف v Bredero

Fleet 1993).



Similar Character and Similar Conditions

❑ Thus the Contractor cannot rely

upon information known to him

when pricing the project but which

is not incorporated into the contract .



سمة مماثلة وظروف مماثلة

المعلوماتعلىاالعتمادللمقاوليمكناللذلك❑

درجةمغيرولكنهاالمشروعتسعيرعندلهالمعروفة

.العقدفي



Similar Character and Similar Conditions

• An 'ambiguity or peculiarity' in the wording of

the contract may render extrinsic information

admissible but only where known to both

parties.



سمة مماثلة وظروف مماثلة

يجعلقدالعقدصياغةفي"التمييزأوالغموض"•

ونتكعندمافقطولكن،مقبولةالخارجيةالمعلومات

.الطرفينلكالمعروفةالمعلوماتتلك



Reasonable and Reasonableness- What is 
'Reasonable' ?

Chitty 31st Edn. 37-101 :

'a question requiring consideration of all the factors in a particular

case' but 'no rigid rules apply' ...... 'cost plus a percentage for

profit' often equates to 'reasonable remuneration’

Keating 9th Edn. 4-001:

Is the reasonable remuneration to be calculated 'within a

contractual framework’ .



?"المعقول"ما هو -المعقول والمعقولية 

Chitty 31st Edn. 37-101:

نطبقتال"ولكن"معينةقضيةفيالعواملجميعفيالنظرتتطلبمسألة"

عويضت"تساويماغالبا  "الربحمننسبةزائدالتكلفة"......"صارمةقواعد

"معقول

Keating 9th Edn. 4-001:

."تعاقديإطارضمن"المعقولالتعويضحسابيتمهل



Reasonable and Reasonableness- What is 
'Reasonable' ?

Keating 9th Edn. 20-183:

'In considering what is reasonable, the Court would have regard to

all the circumstances including the terms of the Contract'- in the

context of issuing instructions- why not when calculating

quantum?



?"المعقول"ما هو -المعقول والمعقولية 

Keating 9th Edn. 20-183:

ذلكيفبماالظروفجميعاعتبارهافيالمحكمةستأخذالمعقول،هوفيماالنظرعند"

غمبلحسابعندذلكيحدثاللماذا-التعليماتإصدارسياقفي-"العقدبنود

التعويضات؟



Reasonable and Reasonableness-
What is 'Reasonable' ?

❑ Contract conditions should be construed so as to

give them the meaning that ‘a reasonable person

having all the background knowledge which would have

been available to the parties would have understood

them to be using the language in the contract to mean'

(Chartbrook v Persimmon 2009).



?"المعقول"ما هو -المعقول والمعقولية 

يجعليالذالمعنىلمنحهاالعقدشروطتفسيرينبغي❑

األساسيةالمعرفةكللديهالذيالعاديالشخص"

"دالعقلغةباستخداممعناهايفهملألطرافالمتاحة

(Chartbrook v Persimmon 2009).



Reasonable and Reasonableness-
What is 'Reasonable' ?

❑What factors determine reasonableness?

➢ Consideration of relevant information.

➢ Within a contractual framework.

➢ Opinion is that of a 'reasonable person' suitably

informed- legal standard.

➢ Offer Value for Money and address Obligation to

Mitigate.

❑ If you want to be 'unreasonable', utilise express terms



?"المعقول"ما هو -المعقول والمعقولية 

?المعقوليةتحددالتيالعواملهيما❑

.الصلةذاتالمعلوماتفيالنظر➢

.تعاقديإطارنطاقفي➢

لبشكبالمعلومات-تزويدهتمالذي"العاديالشخص"رأيهوالرأي➢

.قانونيمعيارمناسب

.بالتخفيفااللتزاموتناولالمالمقابلقيمةعرض➢

الصريحةالبنودمنفاستفدمعقولغير'تكونأنفيترغبكنتإن❑



Cost

❖ Cost under the contract is not an estimate; a
quotation; an allowance; an on account sum ..... or an
amount based on contract rates unless expressly
described as such in the contract (selling price)

❖ FIDIC 1.1.4.3 defines cost as 'expenditure reasonably
incurred' and goes on to state that it includes
'overheads and similar charges, but does not include
profit' (off site costs included)

'an amount that has to be paid or spent to
buy or obtain something’*
*Oxford Dictionary



التكلفة

أوار؛أسععرضأوتقدير؛ليستالعقدبموجبالتكلفة❖

علىقائممبلغأو.....الحسابعلىمبلغأوبدل؛

وصفيردلمماالعقدفيعليهاالمنصوصاألسعار

(البيعسعر)العقدفيالنحوهذاعلىصريح

"أنهاعلىالتكلفةالفيديكمن1.1.4.3البنديعرف❖

علىا  أيضوينص"معقولةبصورةالمتكبدةالنفقاتجميع

لتشمالولكنهايماثلها،وماالعامةالنفقات"تشملأنها
(الموقعخارجالمتكبدةالتكاليفتشمل)"الربح

أوماشيءلشراءإنفاقهأودفعهيجبمبلغ"
"*عليهالحصول

أكسفوردقاموس*



Fair Valuation

Where bill rates don't apply, or it would

be unreasonable to use them as a basis

for a valuation, a Fair Valuation shall be

made ..... result is new rates and prices



التقدير العادل

فيعليهاالمنصوصاألسعارتطبيقعدمحالةفي

كأساساستخدامهاالمعقولغيرمنكانأوالفاتورة،

قيمهيوالنتيجة.....عادلتقديرإجراءيتمللتقييم

جديدةوأسعار



What is a Fair Valuation?

A fair valuation will 'ordinarily be based on the

reasonable costs of carrying out the work, if reasonably

and properly incurred' ... thus there is no entitlement

to payment for expenditure which 'would not have

been incurred by a reasonably competent Contractor in

the same or similar circumstances' (Weldon Plant v

Commissioner for New Towns 2000)



ما هو التقدير العادل؟

كاليفالتعلىبناء  عادة  "العادلالتقديرإجراءيتم

كلبشتحملهايمكنكانإن,العمللتنفيذالمعقولة

استحقاقيوجدالوبالتالي،..."ومعقولمناسب

مؤهللمقاويتحملهالن"التيالنفقاتمقابلمدفوعات

"لةمماثظروففيأوالظروفنفسفيمعقولبشكل

(Weldon Plant v Commissioner for

New Towns 2000)



Fair Valuation

❑ For a valuation to be 'fair', it must contain all the

elements 'ordinarily found in contract rate or price'-

labour / plant / materials / overheads / profit (Weldon

Plant v Commissioner for New Towns 2000).

❑ Profit is an integral element of the rates and prices

included in the contract and a fair rate would include

profit (Semco Salvage v Lancer 1997).



التقدير العادل

التي"العناصرجميعيتضمنأنيجب',"عادال  "التقديريكونحتى❑

-"العقدفيعليهاالمنصوصاألسعارفياعتياديبشكلتوجد

Weldon)األرباح/العامةالنفقات/المواد/المصنع/العمالة Plant v

Commissioner for New Towns 2000).

العقدفيالمضمنةالقيمواألسعارمنيتجزأالجزءهوالربح❑

Semco)الربحيتضمنالعادلوالسعر Salvage v Lancer

1997).



Fair Valuation

❑ Clause 12.3 of FIDIC- a 'new rate or

price' .... based on the 'reasonable Cost

of executing the work, together with

reasonable profit, taking account of any

other relevant matter'.



التقدير العادل

اء  بنالجديدالسعر"الفيديككتابمن12.3البند❑

هامشانبجإلىالعمل،لتنفيذالمعقولةالتكلفة"على

أخرىأمورأياالعتبارفياألخذمعمعقول،ربح

."صلةذات



Fair Valuation

❖ Elements usually found in a contract rate

❖ Can be cost based however .... Cost must be reasonable

costs- reasonably and properly incurred

❖ PWC- ‘rates for similar work in the locality, if available'

❖ RIAl- based on current Market Rates but

❖ FIDIC- Based on reasonable cost and reasonable profit



التقدير العادل

قدالعفيعليهالمنصوصالسعرفيعادة  تضمينهايتمالتيالعناصر❖

كاليفتالتكلفةتكونأنيجب...أنهرغمالتكلفة،علىقائمةتكونأنيمكن❖

ومناسبمعقولبشكلتحملهايمكن-معقولة

إنية،المحلالمنطقةفيالمماثلةلألعمالاألسعار"-كوبرزهاوسووتربرايس❖

"وجدت

الحاليةوقالسأسعارعلىبناء  -إيرلندافيالمعماريينللمهندسينالملكيالمعهد❖

معقولربحومعقولةتكلفةعلىبناء  -الفيديك❖



Fair Valuation

'"Fair Valuation" will normally mean cost plus a

reasonable percentage for profit... with a deduction for

any proven inefficiency .... but if there is proof of general

market rate for comparable work it may be taken into

consideration or applied completely' .... 'reasonably and

properly incurred cost'



التقدير العادل

هامشليهاإمضافا  التكلفةعادة  "العادلالتقدير"سيعني

حالةفيالمحددالمبلغمنالخصممع...معقولربح

عرسعلىدليلهناككانإذالكن....الكفاءةعدمثبوت

فييؤخذأنفيمكنالمماثلة،لألعمالالعامالسوق

بشكلهاتحمليمكنتكلفة"...."بالكامليطبقأواالعتبار

"ومناسبمعقول



Fair Valuation

• Fair to whom?

• Cost based- therefore includes risk NOT

included for in Contract Rates.

• However must be read in conjunction with

the balance of the contract.

• Are the limitations clauses relevant in this

context?

• Cost Plus indicative of maximum entitlement

... but Market Rate could produce a higher

return (Laserbore v Morrison 1993).



التقدير العادل

لمن؟بالنسبةعادل•

المدرجةرغيالمخاطريشملوبالتالي-التكلفةعلىبناء  •

.العقدفيعليهاالمنصوصاألسعارفي

.عقدالحسابمعبالتزامنقراءتهاتتمأنيجبذلكومع•

؟السياقهذافيصلةذاتالقيودبنودهل•

...قاقالستحاألقصىالحدعلىاإلضافيةالتكلفةتدل•

Laserbore)أعلىعائدا  ينتجقدالسوقسعرولكن v

Morrison 1993).



Loss and/or Expense

❖ Loss and/or damage; loss and/or
Expense- equates to damages in a
legal context (Wraight v OH& T
Holdings 1968).

❖ Direct loss and /or expense- 'not
merely consequential' but resulted
'directly and naturally' from the breach
(Crudace v Cawoods 1978).



أو المصروفات/الخسارة و

تعادل-المصروفاتأو/ووالخسارةالضرر؛أو/والخسارة❖
Wraight)قانونيسياقفياألضرار v OH& T

Holdings 1968)

"اتتبعمجردليست"-المباشرةالمصروفاتأو/والخسارة❖

عقدبالاإلخاللعن"وطبيعيمباشربشكل"نتجتولكنها
(Crudace v Cawoods 1978).



Loss and/or Expense

❖ In the context of damages, for costs to be

recoverable, they must be 'necessarily and

reasonably incurred' (Floods of Queensferry v

Shand 1999).

❖ The term 'direct' relates to 'remoteness' and

not the type of damage (direct v indirect cost).



أو المصروفات/الخسارة و

أنيجب،لالستردادقابلةالتكاليفتكونلكياألضرار،سياقفي❖

Floods)تحملهايمكنمعقولوبشكلبالضرورةتكون of

Queensferry v Shand 1999).

كلفةالت)الضررنوعوليس"بالبعد""مباشرة"مصطلحيرتبط❖

.(المباشرةغيرالتكلفةمقابلفيالمباشرة



Loss and/or Expense

❖ limitations clause can provide same effect-

FlDIC 17.6 'indirect consequential loss or damage' is

not recoverable.

❖ loss of Profit is recoverable (Hotel Services v

Hilton 2000; Deepak v ICI 1999).



أو المصروفات/الخسارة و

ال"17.6الفيديك-التأثيرنفسالقيودبنديحققأنيمكن❖

بعيةالتالخسارةأوالضررعنتعويضعلىالحصوليمكن

."المباشرةغير

Hotel)األرباحخسارةاسترداديمكن❖ Services v Hilton

2000; Deepak v ICI 1999).



Direct Loss and/or Expense (Robertson v Amey 2005)

❖ Cost and Expense are synonymous.

❖ Loss and Losses are synonymous.

❖ Direct = Remoteness not causation.

❖ 'Direct' and 'Directly Incurred'= Arising Naturally (must

flow naturally from the event).

❖ Direct Loss and/or Expense -Indirect Loss and/or Expense

is not recoverable {2nd limb of Hadley v Baxendale).

❖ Failure to make a profit due to an entitlement event= a loss



Robertson v Amey)أو المصروفات المباشرة /الخسارة و 2005)

.مترادفانكلمتانوالمصروفاتالتكاليف❖

.مترادفانكلمتانوالخسائرالخسارة❖

.سببيةليستوالبعد"مباشرة"مصطلحبينالعالقة❖

بشكلبعاينأنيجب)طبيعيبشكلينشئان"مباشربشكلالمتكبدة"و"المباشرة"❖

.(الحدثمنطبيعي

الرةالمباشغيرالخسائرأو/والمصروفات-المباشرةالخسائرأو/والمصروفات❖

Hadleyسابقةمنالثانيالشق)عنهاتعويضعلىالحصوليمكن v Baxendale)

خسارة=استحقاقحدثبسببأرباحتحقيقعدم❖



Overheads and Profit (Lilly v Mackay 2012)

❖Judge considered previous case law and ruled :

‘contractor can recover head office overheads and profit lost as a

result of delay on a construction project caused by factors which

entitle it to loss and expense'

'It is necessary for the contractor to prove on a balance of

probabilities that if the delay had not occurred, it would have secured

work on projects which would have produced a return

(over and above costs) representing a profit and/or contribution to

head office overheads'

'The use of a formula, such as Emden or Hudson, is a legitimate and



(Lilly v Mackay 2012)النفقات العامة واألرباح 

:يليبماوحكمالسابقةالقضائيةالسوابقفيالقاضينظر❖

نتيجةقودةالمفاألرباحوالرئيسيللمكتبالعامةالنفقاتاستردادللمقاوليمكن"

"مصروفاتوالللخسارةتؤهلهالتيالعواملبسببالتشييدمشروعفيللتأخير

حدثيلملوأنهاالحتماالت،توازنأساسعلىالمقاول،يثبتأنالضروريمن"

عائدا  تحققأنيمكنكانالتيالمشروعاتفيالعملسيتدبركانالتأخير،هذا

للمكتبةالعامالنفقاتفيمساهمةأو/وربحا  يمثل(ويتجاوزهاالتكاليفيفوق)

"الرئيسي

لبالفعومفيدةقانونيةوسيلةهوهدسون،أوإمدنمثلصيغة،استخدامإن"

"حقيقهتحسابيمكنالذيالعائدذلكمااالحتماالت،توازنأساسعلىللتحقق،



Substantiation

❖ Obligation to prove to the Court that the amount being

claimed is appropriate.

❖ 'Strict Proof' not required in construction litigation- Court

recognizes that there is an 'acceptable margin of error' and that

the use of resources to enhance detail to a negligible degree

is unnecessary as it is 'misleading as to an exactitude' which is

not attainable in construction litigation (Ascon v McAlpine



اإلثبات

مناسببهالمطالبالمبلغأنللمحكمةبإثباتااللتزام❖

أنالمحكمةتدرك-اإلنشاءاتدعاوىفيمطلوبغير"القاطعالدليل"❖

إلىالتفاصيللتعزيزالموارداستخداموأن"مقبولخطأهامش"هناك

التيوال"بالدقةيتعلقفيمامضلل"ألنهضروريغيرأمرضئيلةدرجة

Ascon)اإلنشاءاتدعاوىفيتحقيقهايمكن v McAlpine 1999).



Substantiation

❖ In the 'absence of detailed evidence', the Court

will seek to assess the appropriate quantum

'on the balance of probabilities' .... 'albeit based on

the minimum probability so attributable' (CBUK

v SRS 2012; also Robertson v Amey 2005)



اإلثبات

لىإالمحكمةستسعى،"المفصلةاألدلةغياب"في❖

توازنأساسعلى"المناسبالتعويضاتمبلغتقييم

لىإهذافيتستندأنكذلكويمكن...."االحتماالت

CBUK)"احتماليةأدنى v SRS وأيضا  ؛2012

Robertson v Amey 2005)



Substantiation

❑ Where loss is proved to have occurred, and the Claimant has

used his best endeavours to assist the Court, quantum

assessment will not be denied ‘for want of fine detail'

❑ However the Court may dismiss the Claim where the

Claimant has not helped himself or the Court- the Court will

not make the Claimant's case and if the case is not pleaded

on the available information, the case may be dismissed.



اإلثبات

لمساعدةجهدهقصارىالمطالبوبذلخسارة،تكبدإثباتعند❑

اصيلتفوجودعدمالتعويضاتمبلغتقييمرفضيتملنالمحكمة،

"دقيقة

لمدعيافيهايساعدلمالتيالدعوىترفضأنللمحكمةيجوزذلك،مع❑

عدمحالوفيالمدعيقضيةفيالمحكمةتنظرلن-المحكمةأونفسه

ضرفيتمقدالمتاحة،المعلوماتعلىبناء  القضيةفيالمرافعة

.القضية



Substantiation

❑ Causation is a pre-requisite to entitlement -link the

impact to the cause (Holland v Kvaerner 1996).

❑ Under Clause 4.23 of the JCT, the Contractor is
obliged to submit such information ‘as should
reasonably enable the Architect/Contract Administrator
to form an opinion' and 'details of such loss and/or
expense as are reasonably necessary for such
ascertainment’.



اإلثبات

راألثربط-لالستحقاقمسبقشرطهيالسببية❑

Holland)بالسبب v Kvaerner 1996).

للعقودالمشتركةالمحكمةعقدمن4.23البندبموجب❑
(JCT)،كما"المعلوماتهذهمثلبتقديمالمقاوليلتزم

منعقدالمدير/المهندسيمّكنبمامعقولبشكلينبغي

وأ/والخسارةهذهتفاصيل"وتوضيح"رأيتكوين

."اإلثباتلهذامعقولبشكلالضروريةالمصروفات



Substantiation

❖ 'the Architect and the Quantity

Surveyor are not strangers to the project

in considering what needs to be provided

to them' (Lilly v Mackay 2012).

❖ Front Line Factual Information

produces the most compelling case.



اإلثبات

روعالمشعلىغرباءليساالكمياتومساحالمهندس"❖

Lilly)"لهماتقديمهيجبفيماالنظرعند v

Mackay 2012).

أكثرةلقضييؤدياألساسيةالواقعيةالمعلوماتتقدم❖

.إقناع ا



LIMITATIONS CLAUSES - Impact on Quantum

❑ PWC Compensation Events Definition- Disruption
Excluded
10.7.4 Except as provided in this sub-clause 10.7

[notwithstanding anything else in the Contract)
losses or expenses arising from or in connection
with delay, disruption, accelerations, loss of
productivity or knock-on effect shall not be
taken into account or included in any increase to
the Contract Sum, and the Employer shall have
no liability for such losses or expenses.



التأثير على مبلغ التعويضات-بنود التقييد 

كوبرزهاوسووتربرايسفيالتعويضاتأحداثتعريف❑

❑

استبعادهتمالعملتعطل-

على)10.7البندهذافيعليهمنصوصهوماباستثناء10.7.4

أوالخسائرفإن،(العقدفيواردآخرنصأيمنالرغم

أوجيلالتعأوالتعطيلأوالتأخيرعنالناتجةالمصروفات

بأيعلقيتفيماأوالمباشر،غيرالتأثيرأواإلنتاجيةخسارة

علىدةزياأيفييُدرجأواالعتبارفييُؤخذأاليجبمنهم،

ذههعنمسؤوليةأيةالعملصاحبيتحملولن،العقدمبلغ

.المصروفاتأوالخسائر



LIMITATIONS CLAUSES - Impact on Quantum

❑ FIDIC Clause 17.6 excludes entitlement to

consequential or indirect loss or damage (Hedley v

Baxendale 1854-first limb).

❑ RIAl Clause 2- Loss and Expense ... within

reasonable contemplation (Balfour Beatty v Scottish

Power 1994)



التأثير على مبلغ التعويضات-بنود التقييد 

األضرارأوالخسارةاستحقاق17.6الفيديكبنديستثني❑

سابقةمناألولالشق)المباشرةغيرأوالتبعية

Hedley v Baxendale 1854).

2لبندا-إيرلندافيالمعماريينللمهندسينالملكيالمعهد❑

معقولةدراسةضمن...والمصروفاتالخسارة-

(Balfour Beatty v Scottish Power 1994)



Context of legal interpretations- when should
we concern ourselves with such matters?

➢ Preparation of Tender/Contract Documents

Drafting Contract Conditions & BOQ Prep.

➢ Contract Administration

➢ Risk Assessment/Claims Risk Assessment

➢ Disputes

.... all the time !



هذهمثلبأنفسنانشغلأنيجبمتى-القانونيةالتفسيراتسياق

األمور؟

العقد،شروطوصياغةالعطاء،/المناقصةوثائقإعداد➢

.الكمياتجداولوإعداد

العقدإدارة➢

المطالباتمخاطرتقييم/المخاطرتقييم➢

المنازعات➢

!الوقتطوال...



Proof of Damages

❖ Claimant has the burden of proof.

❖ Claimant is not required to prove exact amount

of damages–Estimates are acceptable.

❖Need to place claimant in reasonable “should-

have-been” cost position.



إثبات األضرار

.اإلثباتعبءىالُمدععلى❖

حجمإثباتعليهالُمدعيمنيُطلبال❖

.مقبولةوالتقديرات–المحدداألضرار

لفةتكموضعفيعليهالُمدعيلوضعالحاجة❖

.معقوال  "يكونأنينبغيكان"



Proof of Damages

❖ Sufficient to have a reasonable basis of

computation, even though the result may

only be approximate.

❖Uncertainty that defeats recovery relates to

whether damage occurred, rather than the

amount of damage suffered.



إثبات األضرار

على,معقولحسابأساسعلىللحصولكاف  ❖

يبيةوتقرمناسبةتكونقدالنتيجةأنمنالرغم

.فقط

كانإذاماباالستعادةيدفعالذياليقينعدميتعلق❖

.عوقالذيالضرربحجموليس,حدثقدالضرر



Types of Damages Suffered by a Contractor

❖ Traditional terms: “Direct” and “Indirect Costs”:

➢ Direct costs: the labor, material and equipment

expenses necessary to physically build the

work.

➢ Indirect costs: overhead, often associated with

delay (e.g., jobsite and home office overhead).

➢ These classifications are overly broad and can

be inaccurate.



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

:"المباشرةغير"و"المباشرةالتكاليف":التقليديةالبنود❖

بناءلالالزمةوالمعدات,والمواد,العمالنفقات:المباشرةالتكاليف➢

.فعليا  العمل

بحاالتغالبا  المرتبطة,العامةالنفقات:المباشرةغيرالتكاليف➢

مكاتبوالعمللموقعالعامةالتكاليف,المثالسبيلعلى)التأخير

.(الشركة

.دقيقةغيرتكونأنويمكنللغايةواسعةالتصنيفاتهذه➢



Types of Damages Suffered by a Contractor

❖ Contractors often incur increased overhead costs, direct costs

and project-wide support costs performed in the field due to

extended performance.

❖ Creates confusion for classification.

❖ Additionally, using contrasting terms like direct vs. indirect

costs can create confusion and unnecessary debates

regarding legal concepts that are not strictly limited to



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

علىالدعمتكاليفومباشرةوتكاليف,متزايدةعامةتكاليفغالبا  المقاولونيتحمل❖

.الُممتداألداءبسببالمجالهذافيتنفيذهايتمالمشروعمدار

.التصنيفالتباسفييتسبب❖

فالتكاليمثلمتناقضةمصطلحاتاستخداميؤديأنيمكنذلك،إلىباإلضافة❖

فيماريضروغيروجدلالتباسحدوثإلىالمباشرةغيرالتكاليفمقابلالمباشرة

.اإلنشائيةاتالنزاععلىبالتحديدمقتصرةتكونالالتيالقانونيةبالمفاهيميتعلق



Types of Damages Suffered by a Contractor

❖ Whether a particular set of claimed damages

are direct, as opposed to consequential, in

nature.

❖ “Activity-related” and “Time-related” costs are

more accurate classifications



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

هابُمطالبمعينةتعويضاتمجموعةكانتسواء  ❖

ثحيمنالمباشرة،غيراآلثارمقابلفيمباشرة،

.طبيعتها

”الوقتبالمرتبطة“و”بالنشاطالمرتبطة“التكاليف❖

دقةأكثرتصنيفاتهي



Types of Damages Suffered by a Contractor

❖ Activity-related costs vary with productive effort for
performing construction or demolition work in the field, or
design effort for design-build projects

❖ Labor, materials, equipment, subcontractor and
subconsultant
➢ May also include items classically characterized as

“indirect” costs, like fuel for onsite equipment.
➢ In practice, is often included as part of a contractor’s

calculation of jobsite overhead or “general conditions”
costs.

➢ Example: the costs of forming, pouring and placing a
concrete slab.



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

بأعمالامللقياإلنتاجيالجهدمعبالنشاطالمرتبطةالتكاليفتختلف❖

لمشاريعوالتصميماإلعدادجهدأوالميدان،فيالهدمأواإلنشاءات

البناء-التصميم

نالباطمنواالستشاريالباطنمنوالمقاولوالمعداتوالموادالعمال❖

علىقليديتبشكلتصنيفهاتمالتيالعناصرأيضا  تشملأنيمكن➢

.وقعالمفيالموجودةالمعداتوقودمثلمباشرة،غير"تكاليفأنها

لموقعامةالعالنفقاتحسابمنكجزءتضمينهايتمماغالبا  عمليا ،➢

.بالمقاولالخاصة"العامةالشروط"تكاليفأوالعمل

.خرسانيةبالطةووضعوصبإعدادتكاليف:مثال➢



Types of Damages Suffered by a Contractor

❖Time-related damages are driven by time

▪ Time-related overhead

➢ Classically labeled as “indirect” costs: –Jobsite overhead

‒ District / regional office overhead

‒ Extended / unabsorbed / under-absorbed home office

overhead



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

بالوقتمدفوعةبالوقتالمرتبطةاألضرارتكون❖

بالوقتالصلةذاتالعامةالنفقات▪

النفقات–:"رةمباشغير"تكاليفأنهاعلىتقليديا  تصنيفهايتم➢

العمللموقعالعامة

الفرعي/اإلقليميللمكتبالعامةالنفقات‒

لةالمحمّ غير/بالزيادةالمحملة/الممتدةالعامةالنفقات‒

الشركةلمكتب



Types of Damages Suffered by a Contractor

❖Time-related direct costs

▪ Labor, material (e.g., extended rental),

equipment, subcontractor and

subconsultant expenses that increase

due to extended performance

requirements.



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

بالوقتالمرتبطةالمباشرةالتكاليف❖

األجرةالمثال،سبيلعلى)والموادالعمالة،▪

الباطنمنالمقاولونفقاتوالمعدات،،(الممتدة

تطلباتمبسببتزيدالتيالباطنمنواالستشاري

.الممتدةاألداء



Types of Damages Suffered by a Contractor

▪ Project-wide support expenses (not limited to performing
isolated work activities in the field):

‒ Casting yard
‒ Surveying
‒ Maintenance & protection of traffic
‒ Dewatering
‒ Sedimentation / erosion control,
‒ Quality control, quality assurance, and inspection,

among others.

▪ Example: the costs of a mobile crane that supports an
entire project rather than a specific activity.



أنواع األضرار التي تلحق بالمقاول

العملأنشطةأداءعلىتقتصرال)المشروعمدارعلىالدعمنفقات▪

:(المجالهذافيالمعزولة

(الساحة)الفناءصب‒

المسح‒

المرورحركةوحمايةصيانة‒

المياهإزالة‒

,التآكل/الترسباتمراقبة‒

.أخرىأمورجانبإلىوالمعاينة،الجودة،وضمانالجودة،مراقبة‒

.معينا  نشاطا  وليسكامال  مشروعا  تدعممتحركةرافعةتكاليف:مثال▪



Disruption, Inefficiencies and Losses of Productivity

❖Often intertwined with issues of delay.

❖ Can be cause of delay or consequence of delay.

❖ Should be evaluated separately from the delays.

❖ Several approaches for pricing inefficiencies:

➢ Measured mile

➢ Industry studies

➢ Planned vs. actual analysis

➢ Total cost

➢ Modified total cost.



اإلنتاجيةوخسارة,الكفاءةوعدم,العملتعطل

.التأخيرمشكالتمعمترابطيكونماغالبا  ❖

.للتأخيرنتيجةيكونأوللتأخيريؤديأنيمكن❖

.التأخيرعنمنفصلبشكلتقييمهيتمأنيجب❖

:الكفاءةعدملتسعيرنُهجعدةهناك❖

الُمقاسالميل➢

الصناعةدراسات➢

الفعليالتحليلمقابلالمخططالتحليل➢

اإلجماليةالتكلفة➢

.المعدلةاإلجماليةالتكلفة➢



Measured Mile
❖ Preferred method, but can involve practical

challenges.

❖ Compares the productivity achieved

during an un-impacted period with the

productivity achieved for the same work

during impacted period.



الميل الُمقاس

علىيشملأنيمكنولكنالمفضلة،الطريقة❖

.عمليةتحديات

لمتأثرةاغيرالفترةأثناءالمحققةاإلنتاجيةيقارن❖

ترةالفأثناءالعمللنفسالمتحققةباإلنتاجية

.المتأثرة



Measured Mile

❖ Important considerations:

▪ Is the un-impacted period a representative sampling
of performance?

▪ Is the work performed during both periods truly
comparable

➢ Or was the work influenced by factors in addition
to the specific, claimed impact?

▪ Are there adequate, accurate records for identifying
the productivity achieved during both periods?



الميل الُمقاس

:مهمةاعتبارات❖

لألداء؟تمثيليةعينةهيالمتأثرةغيرالفترةهل▪

قا  حللمقارنةقابلالفترتينأثناءالمنجزالعملهل▪

رالتأثيإلىباإلضافةبعواملتأثرالعملأنأم➢

به؟الُمطالبالمحدد

متحققةالاإلنتاجيةلتحديدودقيقةكافيةسجالتهناكهل▪

الفترتين؟أثناء



Measured Mile
❖ If a representative period of un-impacted work

did not exist, may attempt to compare:

▪ With productivities achieved on similar work

activities on the same project, or

▪ With the historical productivities achieved for

the same work activities on prior projects.



الميل الُمقاس

حاولةميجوزالمتأثر،غيرللعملتمثيليةفترةوجودعدمحالةفي❖

:يليبمامقارنتها

فسنفيالمماثلةالعملأنشطةفيالمتحققةاإلنتاجيةمعدالت▪

أوالمشروع،

يفالعملأنشطةلنفسالمتحققةالتاريخيةاإلنتاجيةمعدالت▪

.السابقةالمشاريع



Industry Studies
❖ More generalized and more subjective than the

measured mile method

❖ Uses industry studies to identify estimated percentage

impacts by a variety of potential causes –the effect on

productivity caused by:

➢ Ambient temperatures

➢ Weekly work shift structure/overtime

➢ Stacking of trades

➢ Other issues affecting efficiency.



دراسات الصناعة

اسالمقالميلطريقةمنموضوعيةوأكثرعموميةأكثر❖

مئويةالالتأثيراتلتحديدالصناعةدراساتتُستخدم❖

األسبابمنمتنوعةمجموعةخاللمنالمقدرة

:نعالناتجتعوداإلنتاجيةعلىالتأثير-المحتملة

المحيطةالحرارةدرجات➢

األسبوعياإلضافيالعمل/العملمناوبةهيكل➢

التجاريةالصفقاتتكديس➢

.الكفاءةعلىتؤثرالتياألخرىالمشكالت➢



Industry Studies

❖ Criticisms:

➢ Generic nature of the data does not

account for specific circumstances on a

project.

➢ There is still a need to corroborate the

use of studies with the data from the

project.



دراسات الصناعة

:االنتقادات❖

الظروفللبياناتالعامةالطبيعةتأخذال➢

.االعتبارفيللمشروعالمحددة

استخداملتعزيزضرورةهناكتزالال➢

.المشروعمنالبياناتمعالدراسات



Planned v. Actual Analysis

❖ Compares the actual costs incurred to the planned costs
for a work activity.

❖ Alternative approaches:
➢ Modify the estimated planned costs (to account for

any “bid busts” on that item), and/or
➢ Reduce the actual costs (to account for self-inflicted

problems).
❖ Sometimes erroneously referred to as “total cost” or

“modified total cost” methods
➢ With corresponding reference to case law that courts

heavily disfavor these approaches.



الفعليالتحليلمقابلالمخططالتحليل

.عمللنشاطالمخططةبالتكاليفالمتكبدةالفعليةالتكاليفيقارن❖

:البديلةالنُهج❖

"عطاءالانهيار"سببلتوضيح)المقدرةالمخططةالتكاليفتعديل➢

أو/و،(البندلهذا

.(يا  ذاتتحدثالتيالمشاكللبيان)الفعليةالتكاليفتقليل➢
ةالتكلف"أو"اإلجماليةالتكلفة"طرقخاطئةبصورةأحيانا  إليهايشار❖

"المعدلةاإلجمالية

هذهلمحاكمافيهاترفضالتيالقضائيةالسوابقإلىمقابلةإشارةمع➢

.متكرربشكلالنُهج



Planned v. Actual Analysis

❖ Criticisms and criteria:–Were the planned costs are

a reasonable reflection of the costs for performing

the (un-impacted) work?

➢ Were the actual costs incurred are reasonable?

➢ Was the contractor responsible for some (or all)

of the additional costs?



الفعليالتحليلمقابلالمخططالتحليل

اسا  انعكتمثللهاالمخططةالتكاليفكانتهل–:والمعاييراالنتقادات❖

؟(المتأثرغير)العملأداءلتكاليفمعقوال  

معقولة؟المتكبدةالفعليةالتكاليفكانتهل➢

ة؟اإلضافيالتكاليف(كلأو)بعضعنمسؤوال  الُمقاولكانهل➢



Total Cost Method

❖Highly disfavored by courts

❖ Requires:

➢ Reasonable original bid

➢ Reasonable actual costs

➢ Additional costs not caused by contractor

problems

➢ No other method available to quantify claim.



طريقة التكلفة اإلجمالية

تماما  المحاكمترفضهاطريقة❖

:تتطلب❖

معقولأصليعرض➢

معقولةفعليةتكاليف➢

المقاولمشاكلعنناجمةغيرإضافيةتكاليف➢

.المطالبةحجملتحديدمتاحةأخرىطريقةتوجدال➢



Modified Total Cost Method

❖Modifies the total cost approach to compensate for:

➢ Bid errors

➢ Specific costs arising from the contractor’s

actions

➢ Unclaimable costs

➢ Specific costs arising from actions of other

parties.



التكلفة اإلجمالية المعدلةطريقة 

:عنللتعويضاإلجماليةالتكلفةنهجعّدلت❖

العرضأخطاء➢

المقاولأفعالعنناشئةمحددةتكاليف➢

بهاالمطالبةيمكنالتكاليف➢

.أخرىأطرافأفعالعنناشئةمحددةتكاليف➢



Modified Total Cost Method

❖ Claimant must prove that costs incurred in

performing the original work and the extra work

had become so co-mingled and inextricably

intertwined that use of a segregated damage

measure is impracticable.



طريقة التكلفة اإلجمالية المعدلة

ألصلياالعملأداءفيالمتكبدةالتكاليفأنيثبتأنالُمدعيعلىيجب❖

يمكنالوثيقا  ارتباطا  ومترابطةمختلطةأصبحتقداإلضافيوالعمل

.ويضللتعمنفصلتدبيراستخدامالعمليغيرمنيكونبحيثفصله



Displaced Activity Costs and Escalation

❖ Related to delay

❖May involve the deferral of activities

❖Heavily-influenced by the contract

❖ Can compare quoted prices (at bid time) to the

actual prices incurred

❖ Some purchase orders include provisions (e.g., set

annual or periodic increases) making quantification

of the increased costs straightforward.



والتصعيدالمستبدلةاألنشطةتكاليف

بالتأخيرالمتعلقة❖

األنشطةتأجيلتشملقد❖

بالعقدكبيربشكلمتأثرة❖

يةالفعلباألسعار(العرضوقتفي)المعروضةاألسعارمقارنةيمكن❖

المتكبدة

ياداتزوضعالمثال،سبيلعلى)أحكاما  الشراءطلباتبعضتتضمن❖

.حةواضالمتزايدةللتكاليفالكميالتقديريجعلمما(دوريةأوسنوية



Displaced Activity Costs and Escalation

❖ Some contracts (e.g., FDOT or other institutional

owners) recognize market volatility of certain

products:

➢ Include indices for price adjustments associated

with the same.



والتصعيدالمستبدلةاألنشطةتكاليف

بعدم(اآلخرينالمؤسساتأصحابأوFDOTمثل)العقودبعضتعترف❖

:معينةمنتجاتسوقاستقرار

.بهاالمرتبطةاألسعارلتسوياتمؤشراتتتضمن➢



Delays

❖ Time-Related Direct Costs.

❖ Time-Related Overhead

➢ Jobsite Overhead

➢ Home Office Overhead.



التأخيرات

.بالوقتالصلةذاتالمباشرةالتكاليف❖

بالوقتالصلةذاتالعامةالنفقات❖

العمللموقعالعامةالنفقات➢

.الشركةلمكتبالعامةالنفقات➢



Home Office Overhead

❖ Costs that are expended for the benefit of the

whole business.

❖ Cannot be attributed or charged to any particular

contract.

❖ Fixed costs that are allocated on a pro-rata basis

among various contracts.



النفقات العامة لمكتب الشركة

.بأكملهالعمللصالحإنفاقهايتمالتيالتكاليف❖

.معينعقدأليتحميلهاأونسبتهايمكنال❖

العقودينبتناسبيأساسعلىتخصيصهايتمالتيالثابتةالتكاليف❖

.المختلفة



Quantum Meruit

❖ Quantum meruit claims are based on an implied contract 

❖ The elements are: 

➢ the provision of goods or services of value by the

plaintiff;

➢ which are assented to and received by the defendant; and

➢ where, in the ordinary course of events, a reasonable

person would expect to pay for the benefit provided.



مبلغ التعويضات المستحق

ضمنيتستند مطالبات مبلغ التعويضات المستحق إلى عقد❖

: العناصر هي❖

المدعي؛قبلمنالقيمةذاتالخدماتأوالسلعتقديم➢

وعليه؛المدعىوتلقاهاعليهاوافقالتي➢

يدفعأنعاقلشخصيتوقعلألحداث،العاديالمسارفيحيث،➢

.مقدمةمنفعةمقابل



Quantum Meruit

❖ Recoverable damages are to restore the contractor
to the same position in which he would have been
prior providing the benefit

➢ Are based on the reasonable value of the labor,
materials and services actually furnished

❖ An implied contract cannot be relied upon where
an express contract governs the parties’ rights and
obligations.



مبلغ التعويضات المستحق

فيهكانلذياالموقعنفسإلىالُمقاولتعيدلالستردادالقابلةالتعويضات❖

المنفعةتقديمقبل

الفعلبالمقدمةوالخدمات,والمواد,للعمالةالمعقولةالقيمةإلىيستند➢

قوقحالصريحالعقديحكمعندماالضمنيالعقدعلىاالعتماديمكنال❖

.األطرافوالتزامات



The Standard Of Proof And Its Resulting Obligation:
Providing Adequate Supporting Documentation

Evidence presented or referred to by an expert as an exhibit
should aim, wherever possible and relevant, to be:

❖Third-party generated;

❖Contemporaneous;

❖A document, capable of being separately identified and

submitted/transmitted;

❖Original;

❖Relevant;

❖Translated into the language of the proceedings – as per the



ةالكافيالمؤيدةالمستنداتتقديم:عنهالناشئةوااللتزاماإلثباتمعيار

كانماكلإثبات،مستندأنهاعلىالخبيرإليهاوأشارقدمهاالتياألدلةتهدفأنيجب

:تكونأنإلىصلة،وذيممكنا  ذلك

ثالث؛طرفمنمقدمة❖

معاصرة؛❖

واإلرسال؛/للتقديموقابال  منفصلبشكلللتعيينقابال  مستند،❖

أصلية؛❖

صلة؛ذات❖

بيناعليهالمتفقاإلجرائيةالقواعدأوللعقدوفقا  -إجراءاتلغةإلىتترجم❖

.التحكيموهيئةاألطراف



Methodology

The quantification of losses claimed will rely upon a

sound comparison between planned outcome and

actual outcome. This basic tenet remains the same

whether the relevant outcome is represented by

revenue, costs or profits.



المنهجية

المخططةائجالنتبينسليمةمقارنةعلىبهاالمطالبالخسائرتقديرسيعتمد

النتيجةيلتمثتمسواءنفسههواألساسيالمبدأهذاويظل.الفعليةالنتائجو

.األرباحأو,التكاليفأو,باإليراداتالصلةذات



Construction Costs: A Multifaceted
Dimension

Apart from document management, the variety of

costs involved in construction cases often present

calculation challenges to quantum experts appointed

by contractors. Costs in construction disputes

typically include the following:



الجوانبمتعددبُعد:اإلنشاءاتتكاليف

المتنوعةالتكاليفمجموعةتمثلماغالبا  المستندات،إدارةعنالنظربصرف

عويضاتالتمبالغلخبراءحسابيةتحدياتاإلنشائيةالقضايافيالمشمولة

ماعادةائيةاإلنشالنزاعاتفيالتكاليفتشتمل.المقاولينقبلمنالمعينين

:يلي



Construction Costs: A Multifaceted Dimension

1) Direct costs:

Allocating extra costs incurred to the specific claim

event. The challenge here is to satisfactorily identify

extra costs recorded as being over and above the

project plan level, and also as being demonstrably

attributable to the specific event at the heart of the

arbitration.



الجوانبمتعددبُعد:اإلنشاءاتتكاليف

:المباشرةالتكاليف1)

تحديدفيناهالتحديويكمن.المحددالمطالبةلحدثمتكبدةإضافيةتكاليفتخصيص

وع،المشرخطةمستوىمنأعلىأنهاعلىالمسجلةالمرضيةاإلضافيةالتكاليف

.مالتحكيعمليةجوهرفيالمحددالحدثإلىواضحبشكلأيضا  تعزووالتي



Construction Costs: A Multifaceted Dimension

2) Project overheads:

Allocating overhead costs to the claim event that

are not directly attributable to any specific contract

item or task, but nevertheless represent the cost of

delivering essential support functions to the overall

project. The allocation must be seen to use a

reasonable and rational basis.



الجوانبمتعددبُعد:اإلنشاءاتتكاليف

:للمشروعالعامةالنفقات2)

بندأيىإلمباشرةيعزوالالذيالمطالبةلحدثالعامةالتكاليفتخصيص

متقديتكلفةيمثلذلكمنالرغمعلىولكنالعقد،فيمحددةمهمةأو

استخدامإلىينظرأنويجب.ككلللمشروعاألساسيةالدعموظائف

.ومنطقيمعقولأساسأنهعلىالتخصيص



Construction Costs: A Multifaceted Dimension

3) Staff costs:
Identifying those [additional] staff costs that
can be directly attributed, with support, to the
specific claim event.

4) Head office overheads:
Allocating head office overheads to the specific
claim event on a basis that is seen to be
reasonable and rational. The expert would
need to consider the project’s normal overhead
allocation methodology.



الجوانبمتعددبُعد:اإلنشاءاتتكاليف

:الموظفينتكاليف3)

تعزونأيمكنالتي[اإلضافية]الموظفينتكاليفتحديد

.المحددالمطالبةحدثإلىالدعم،معمباشر،بشكل

:الرئيسيللمكتبالعامةالنفقات4)

المطالبةلحدثالرئيسيللمكتبالعامةالنفقاتتخصيص

ومن.ومنطقيا  معقوال  يُعتبرأساسعلىالمحدد

نفقاتالتخصيصمنهجيةفيالخبيرينظرأنالضروري

.للمشروعالعاديةالعامة



Construction Costs: A Multifaceted Dimension

5) Profit margins:

Establishing a reasonable gross or net

profit margin that, but for the claim

event, would have been earned on the

contractual project. The derivation of a

reasonable profit margin is discussed

later.



الجوانبمتعددبُعد:اإلنشاءاتتكاليف

:الربحهوامش5)

لكنمعقول،إجماليأوصاف  إجماليربحهامشتحديد

فيكسبهالممكنمنكانالمطالبة،لحدثبالنسبة

امشهاستخالصمناقشةتتموسوف.التعاقديالمشروع

.الحقا  معقولربح



Construction Costs: A Multifaceted Dimension

❖ It is commonly the case that contractor and counsel

will advise the quantum expert as to which

categories of costs have been impacted by the

employer’s disputed acts or omissions.

❖ An experienced quantum expert will recognise that

due to project knowledge, a well organised,

experienced contractor will have clear views on the

specific line item costs impacted.



الجوانبمتعددبُعد:اإلنشاءاتتكاليف

يواالستشارالمقاوليقومأنالقضيةفيعليهالمتعارفمن❖

بأفعالتأثرتالتيالتكاليفبفئاتالتعويضاتمبلغخبيربإبالغ

.عليهاالمتنازعالعملصاحبوإخفاقات

لمعرفةلنظرا  أنهالمتمرسالتعويضاتمبلغخبيريُقروسوف❖

توجهالديهسيكونوالمتمرسالمنظمالمقاولفإنبالمشروع،

.رةالمتأثالمحددةالبنودبتكاليفيتعلقفيماواضحةنظر



Specific Circumstances Impacting Quantum Evidence

Examples of prevailing circumstances to consider when

quantifying additional costs include:

▪ Employer’s variations

▪ Employer interference

▪ Site conditions

▪ Site access

▪ Delays, time extensions (agreed or otherwise)



التعويضاتمبلغأدلةعلىتؤثرمحددةظروف

إلضافيةاالتكاليفحجمتحديدعندمراعاتهايجبالتيالسائدةالظروفأمثلةمن

:يليما

العملصاحبيقترحهاالتيالتغييرات▪

العملصاحبتدخل▪

الموقعظروف▪

الموقعإلىالوصولإمكانية▪

(هاعليالمتفقغيرأوعليهاالمتفق)الزمنتمديدالتأخير،حاالت▪



Types of evidence (commercially highly sensitive) that
can be suitable in such circumstances may include:

❖ Tenders for similar projects, and in particular, the internal

computations of the tendering contractor setting out

tender price, costs, overheads and resulting profit margin.

❖ Detailed internal business forecasts maintained by the

contractor’s finance department as part of the normal

course of management.

❖ Such (contemporaneous) forecasts will demonstrate profit

margins as forecast on similar projects (unrelated to the

contract project in dispute).



أنكنيمالتي(التجاريةالناحيةمنالحساسيةشديدة)األدلةأنواعتشملقد

:الظروفهذهمثلفيمناسبةتكون

الحسابيةالعملياتالخصوص،وجهوعلىمماثلة،مشاريععطاءات❖

والتكاليف،العرض،سعريحددالذيالعرضمقدمللمقاولالداخلية

.الناتجالربحوهامش,العامةوالنفقات

لدىالماليةاإلدارةبهاتحتفظالتيالمفصلةالداخليةاألعمالتوقعات❖

.لإلدارةالعاديالمسارمنكجزءالمقاول

يعمشارفيمتوقعهوكماربحهوامش(المعاصرة)التوقعاتهذهستظهر❖

.(عليهالمتنازعالعقدبمشروعلهاعالقةال)مماثلة



Types of evidence (commercially highly sensitive) that
can be suitable in such circumstances may include:

❖ Previous comparable project outcomes by the contractor.

Where such projects are:

1) comparable and

2) proximate in time,

their actual profit performance can be difficult to dispute.

The probative value of such previous project results will be

enhanced, when possible, if having been subject to audit by



أننيمكالتي(التجاريةالناحيةمنالحساسيةشديدة)األدلةأنواعتشملقد

:الظروفهذهمثلفيمناسبةتكون

:المشاريعهذهتكونحيث.المقاولنفذهاسابقةمماثلةمشاريعنتائج❖

للمقارنةقابلة(1

,تقريبا  مناسبوقتفينفذت(2

عزيزتسيتمكماالفعليأرباحهاأداءعلىنزاعنشوءالصعبمنيكونقد

خاضعةكانتاإذممكنا ،ذلككانمتىالسابقة،المشاريعلنتائجاإلثباتيةالقيمة

.قانونيينمراجعينقبلمنللمراجعة



Types of evidence (commercially highly
sensitive) that can be suitable in such
circumstances may include:

❖ Sector profit margin norms; particularly if

the data is observed by reputable,

independent sources and thus can be cited

from published research.



(ريةالتجاالناحيةمنالحساسيةشديدة)األدلةأنواعتشملقد

:الظروفهذهمثلفيمناسبةتكونأنيمكنالتي

,الخصوصوجهعلىالقطاع؛ربحهامشمعايير❖

حسنةمصادرقبلمنالبياناتمالحظةتمتإذا

مناالقتباسيمكنوبالتاليومستقلة،السمعة

.المنشورةاألبحاث



Practical Tips To Facilitate The Arbitral
Tribunal’s Task

Three key criteria should be central to the

effective presentation of losses to an

arbitral tribunal:

1) Clarity,

2) evidence and,

3) support.



التحكيمهيئةمهمةلتسهيلعمليةنصائح

مركزيةةأساسيرئيسيةمعاييرثالثةهناكتكونأنينبغي

:كيمتحهيئةإلىفعالبشكلالخسائرتقديمعمليةفي

,الوضوح1)

,الدليل2)

.الدعم3)



Conclusion: 

❖When a contractor’s quantum expert witness

prepares a report for filing with the arbitral

tribunal sitting in an international arbitration

construction project dispute, governed by a

valid contract agreed by the parties, the expert

must be aware of the needs of the tribunal.



: الخاتمة

عدادبإالمقاولتعويضاتمبلغخبيرشاهديقومعندما❖

اضعخنزاعفيتنظرتحكيمهيئةإلىلتقديمهتقرير

لعقدعويخضإنشاءات،بمشاريعيتعلقالدوليللتحكيم

نأيجباألطراف،قبلمنعليهمتفقالمفعولساري

.التحكيمهيئةالحتياجاتمدركا  الخبيريكون



Conclusion: 

❖Not only must the expert’s loss calculations, methodologies

and opinions be supported by sufficient, reliable and

relevant evidence, but the various ways in which their

evidence is presented – in reports, in both direct and cross-

examination, as well as in any presentation made as part of

the hearing – must take into account the arbitrators’ needs

by being tailored to facilitate their understanding.



: الخاتمة

,هاجياتهومن,الخبيريجريهاالتيالخسارةحساباتتكونأاليجب❖

ولكنفقط،صلةوذات,وموثوقة,كافيةبأدلةمدعومةوآرائه

في-أدلتهديمتقبهايتمالتيالمختلفةالوسائلتأخذأنأيضا  يجب

أيفيكوكذلوالمقابل،المباشراالستجوابمنكلوفيالتقارير،

اجاتاحتياالعتبارفي-االستماعجلسةمنكجزءيجرىتقديم

.فهمهملتسهيلوتكييفهاتصميمهاخاللمنالمحكمين



شكرا  لكم
Thank You


