البرنامج التدريبي

Construction contracts according to the Qatari Law

لغة البرنامج
مدة البرنامج
اهداف البرنامج

-1التعرف على الماهية القانونية لعقود االنشاءات العامة في القانون القطري.
 -2التعرف على تمييز عقود االنشاءات العامة عن غيره من العقود المتداخلة معه،
وتمييزه عن عقود االنشاءات الخاصة.
 -3التعرف على النظام القانوني الذي يحكم عقود االنشاءات العامة في دولة قطر.
 -4التعرف على القواعد القانونية التي تحكم ابرام عقود االنشاءات العامة ( المناقصات
ووسائل االبرام األخرى).
 -5التعرف على النظام القانوني الذي يحكم الحقوق و االلتزامات المتبادلة في عقود
االنشاءات العامة ،والسيما التأمينات والجزاءات التعاقدية وطرق الدفع ومدد التنفيذ..
 -6التعرف على الطرق المتبعة في حل المنازعات في القانون القطري ( الطرق
القضائية -الصلح – التوفيق – التحكيم).

محتويات البرنامج

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 -1ماهية عقود االنشاءات العامة و تمييزها عن العقود المتداخلة معها.
 -2النظام القانوني إلبرام عقود االنشاءات العامة ( المناقصات – الممارسة – االتفاق
المباشر).
 -3النظام القانوني للحقوق و االلتزامات الناجمة عن عقد االنشاءات العامة ( التعاقد من
الباطن – التأمينات – الجزاءان التعاقدية -الثمن العقدي – طريقة الدفع – االستالم-
انقضاء العقود).
 -4مدى إمكانية استخدام صيغة الفيديك في العقود االنشائية العامة
 5طرق حل المنازعات في عقود االنشاءات العامة:
الطريق القضائي.
الوسائل البديلة ( :الصلح – التوفيق – التحكيم).

مخرجات التعلم

في نهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
 -1تكييف عقد االنشاءات العامة وتمييزه عن العقود األخرى التي تتداخل معه مثل
عقود التزام االشغال  ،وعقود تقديم المعونة ،وعقود الشراكة ،وتمييزه عن عقود
االنشاءات الخاصة التي تخضع للقانون المدني.
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مخرجات التعلم

 -2القيام باإلجراءات القانونية الالزمة إلبرام عقود االنشاءات العامة.
 -3التعامل مع المشاكل المختلفة المتعلقة بتنفيذ العقود االنشائية العامة،
والسيما فيما يتعلق بالتعاقد من الباطن و الجزاءات العقدية و المدد العقدية
و االستالم.
 -4التعامل مع األساليب المختلفة لحل المنازعات في العقود االنشائية
العامة.

الفئة المستهدفة

المادة التدريبية /
التكنولوجيا المستخدمة

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

رسوم البرنامج

المحامون و المستشارون القانونيون و العاملون في الشؤون المالية
والقانونية في الجهات الحكومية المختلفة  ،والعاملون في المشتريات و
الشؤون المالية و القانونية في الشركات الخاصة االنشائية خصوصا،
والموظفون و الحقوقيون بشكل عام.

 -1مادة علمية ستوزع على المشاركين تتضمن المحتوى العلمي للدورة..
 -2يتم االستعانة بالتقنيات الحاسوبية عند تقديم المادة العلمية فيا لدورة.
االسم  :الدكتور مهند مختار نوح
دكتوراه في القانون اإلداري.
أستاذ القانون العام المشارك في كلية القانون جامعة قطر ،واألستاذ في
جامعات عربية أخرى سابقا.
محام متخصص في العقود الحكومية.
لديه العديد من البحوث العلمية القانونية في مجال التعاقد الحكومي و
المناقصات العامة والوسائل البديلة لحل المنازعات في العقود الحكومية.
جوال30231717 :
Mouhannad.nouh@qu.edu.qa
 1700لاير قطري
خصم  %15للتسجيل والدفع االلكتروني
خصم  %15للمجموعات من  4اشخاص أو اكثر

