اشكاليات تنفيذ العقود اإلدارية في ضوء قانون المناقصات و المزايدات القطري و الئحته التنفيذية
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اهداف البرنامج

العربية.

 15ساعة
-

التعرف إلى أهم اإلشكاالت المتعلقة بتنفيذ العقود اإلدارية ،وبيان ماهيتها القانونية ،والحلول القانونية
المطروحة لمواجهتها..

-

إن إدراك الحلول القانونية المتعلقة بتنفيذ العقود اإلدارية إنما يؤدي إلى االرتقاء بالوعي القانوني
بمشاكل تنفيذ العقود اإلدارية ،مما يساهم في سرعة حلها و من ثم إنجاز العقود ضمن أعلى مستوى
قانوني و فني ،مع ضمان عامل السرعة في اإلنجاز..

-

إن إدراك إشكاليات تنفيذ العقود اإلدارية ،وحلولها القانونية المقترحة من شأنه أن يقود إلى تحقيق
التوازن القانوني المطلوب بين أطراف العقد ،مما يؤدي إلى الخروج بأفضل نتيجة عقدية و قانونية..

تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي:
 -1حق المتعاقد في اقتضاء الثمن العقدي.
 -2حق المتعاقد في التوازن المالي للعقد.
محتويات البرنامج

 -3حق المتعاقد في االعفاء من غرامات التأخير.
 -4االلتزام بالتنفيذ الشخصي و إشكالية التعاقد من الباطن..
 -5االلتزام بالتسليم وفقا ً للمشتمالت العقدية.
 -6االلتزام بالضمان..
 -7االلتزام بتقديم التأمينات النهائية..
 -8االلتزام بتقديم توقيفات الضمان.
-9االلتزام بالتأمين الهندسي..
 -10حق اإلدارة في الرقابة و اإلشراف..
 -11حق اإلدارة في التعديل االنفرادي للعقد .
 -12حق اإلدارة في التعديل االتفاقي للعقد و إشكالية مالحق العقود..
- 13حق اإلدارة في الفسخ االنفرادي للعقد دون خطأ من المتعاقد..
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- 14حق اإلدارة في إيقاع الجزاءات العقدية (مصادرة التأمينات و الحجز و سحب األعمال و
الفسخ الجزائي للعقد وغرامات التأخير.)..
ا - 15االشكاليات المتعلقة بمكان تنفيذ العقد ( إشكاليات موقع العمل).
 - 16انتهاء العقد وإشكالية القوة القاهرة..
 - 17حل المنازعات العقدية.
-18إشكاليات المدد العقدية..
بنهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
 -1حل المشكالت المتعلقة بالثمن العقدي في عقود االشغال و التوريدات و الخدمات.
مخرجات التعلم

 -2حل المشكالت المتعلقة بالتوازن المالي للعقد ،و ال سيما حاالت الفروق السعرية الناجمة عن
تنفيذ العقد.
 -3حل المشكالت المتعلقة بالتنازل عن العقد و التعاقد من الباطن.
 -4حل المشاكل المتعلقة بالتعديل االنفرادي للعقد و مشاكل مالحق العقود.
 -5حل المشاكل المتعلقة بالجزاءات العقدية و السيما غرامات التأخير وسحب األعمال.
 -6حل المشكالت المتعلقة بالمنازعات العقدية.

الفئة المستهدفة

تعد هذه الدورة ذات مستوى متقدم في إطار العقود اإلدارية لذلك فإن الفئات المستهدفة هم العاملون
في المجاالت التالية:
-1في القطاع الحكومي:
العاملون في مجال إدارات المشتريات و العقود و اإلدارات المالية ،و العاملون في إدارات الشؤون
القانونية ،المهندسون ومدراء الشؤون الهندسية في الجهات الحكومية المختلفة.
 -2في القطاع الخاص:
العاملون في األقسام المالية و المحاسبية و أقسام العقود و الشؤون القانونية.
-3في القطاعات المهنية:
المحامون و المستشارون القانونيون.

المادة التدريبية  /التكنولوجيا
المستخدمة

الكراس المتضمن المادة العلمية.
 -2المحاضرات.
 -3التطبيقات العملية.
 -4استخدام وسائل العرض االلكتروني.

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

االسم  :مهند 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 :
البريد االلكترونيMouhannad.nouh@qu.edu.qa :

رسوم البرنامج

 1700لاير قطري
خصم  %15للتسجيل والدفع االلكتروني
خصم  %15للمجموعات من  4اشخاص أو اكثر

