
نموذج بيانات برنامج تدريبي
ذیةتنفیذ العقود اإلداریة في ضوء قانون المناقصات و المزایدات القطري و الئحتھ التنفیمشاكل 

Problems of implementing administrative contracts
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البرنامج                    

الحلول القانونیة التعرف إلى أھم اإلشكاالت المتعلقة بتنفیذ العقود اإلداریة، وبیان ماھیتھا القانونیة، و-
..المطروحة لمواجھتھا

عي القانوني إن إدراك الحلول القانونیة المتعلقة بتنفیذ العقود اإلداریة إنما یؤدي إلى االرتقاء بالو-
مستوى بمشاكل تنفیذ العقود اإلداریة، مما یساھم في سرعة حلھا و من ثم إنجاز العقود ضمن أعلى

..قانوني و فني، مع ضمان عامل السرعة في اإلنجاز

ى تحقیق إن إدراك إشكالیات تنفیذ العقود اإلداریة، وحلولھا القانونیة المقترحة من شأنھ أن یقود إل-
..و قانونیةالتوازن القانوني المطلوب بین أطراف العقد، مما یؤدي إلى الخروج بأفضل نتیجة عقدیة

اھداف 

البرنامج          

نامج ما ��ي  :  تتضمن المواضيع الرئ�س�ة لل�ب
.حق المتعاقد في اقتضاء الثمن العقدي-1

.حق المتعاقد في  التوازن المالي للعقد-2

.حق المتعاقد في االعفاء من غرامات التأخیر-3

..االلتزام بالتنفیذ الشخصي و إشكالیة التعاقد من الباطن-4

.االلتزام بالتسلیم وفقاً  للمشتمالت العقدیة-5

..االلتزام بالضمان-6

..االلتزام بتقدیم التأمینات النھائیة-7

.االلتزام بتقدیم توقیفات الضمان-8

..االلتزام بالتأمین الھندسي-9

..حق اإلدارة في الرقابة و اإلشراف-10

.حق اإلدارة في التعدیل االنفرادي للعقد -11

..حق اإلدارة في التعدیل االتفاقي للعقد و إشكالیة مالحق العقود-12

..حق اإلدارة في الفسخ االنفرادي للعقد دون خطأ من المتعاقد-13

محتویات 

البرنامج      



مصادرة التأمینات و الحجز و سحب األعمال و (حق اإلدارة في إیقاع الجزاءات العقدیة -14
..).الفسخ الجزائي للعقد وغرامات التأخیر

).  إشكالیات موقع العمل( االشكالیات المتعلقة بمكان تنفیذ العقد -15ا

..انتھاء العقد وإشكالیة القوة القاھرة-16

.حل المنازعات العقدیة-17

..إشكالیات المدد العقدیة-18

:  البرنامج، یكون المشاركین قادرین على بنھایة
.حل المشكالت المتعلقة بالثمن العقدي في عقود االشغال و التوریدات و الخدمات-1

ناجمة عن حل المشكالت المتعلقة بالتوازن المالي للعقد، و ال سیما حاالت الفروق السعریة ال-2
.تنفیذ العقد

.حل المشكالت المتعلقة بالتنازل عن العقد و التعاقد من الباطن-3

.حل المشاكل المتعلقة بالتعدیل االنفرادي للعقد و مشاكل مالحق العقود-4

.حل المشاكل المتعلقة بالجزاءات العقدیة و السیما غرامات التأخیر وسحب األعمال-5

.  حل المشكالت المتعلقة بالمنازعات العقدیة-6

مخرجات التعلم 

العاملونمھالمستھدفةالفئاتفإنلذلكاإلداریةالعقودإطارفيمتقدممستوىذاتالدورةھذهتعد
:التالیةالمجاالتفي

:الحكوميالقطاعفي-1

شؤونالإداراتفيالعاملونوالمالیة،اإلداراتوالعقودوالمشتریاتإداراتمجالفيالعاملون
.المختلفةالحكومیةالجھاتفيالھندسیةالشؤونومدراءالمھندسون،القانونیة

:الخاصالقطاعفي-2

.القانونیةالشؤونوالعقودأقساموالمحاسبیةوالمالیةاألقسامفيالعاملون

:المھنیةالقطاعاتفي-3

.القانونیونالمستشارونوالمحامون

الفئة المستهدفة 

.الكراس المتضمن المادة العلمیة
.المحاضرات-2
.التطبیقات العملیة-3
.استخدام وسائل العرض االلكتروني-4

/ المادة التدر�ب�ة 
التكنولوج�ا المستخدمة
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