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اهداف البرنامج

• تدريب المشاركين على آخر المستجدات والممارسات المستحدثة في مجال
صياغة العقود.
• التدريب العملي على التمييز بين أنواع العقود وكيفية التفاوض عند إبرام
العقود.
• التدريب على ماهية العقود ومحتوياتها وعناصرها.
• التدريب على أدوات وأساليب ووسائل صياغة العقود من حيث :اختيار الكلمات
والصياغة والهدف ومراعاة القواعد الشكلية والموضوعية في الصياغة
• التدريب على اليات ابرام العقود ومراعاة القيمة القانونية لالتفاقات المبرمة
اثناء التفاوض بشأن العقد والتمييز بينها وبين العقد ذاته
• التدريب على صياغة الشروط المتعلقة بالجهة المختصة بتسوية منازعات
العقود والقانون الواجب التطبيق بشأنها.

محتويات

تتضمن املواضيع الرئيسية للربنامج ما يلي:
 -1مقدمة يف صياغة العقود  -موجهات عامة يف صياغة العقود
 -2األخطاء الشائعة يف صياغة العقود
 -3اليات التفاوض على العقود واهميتها يف صياغة العقود
 -4صياغة خطابات النوايا واتفاقات الشرف والعقود التمهيدية واالطارية
-5صياغة بعض العقود التمهيدية اثناء مرحلة املفاوضات وبيان قيمتها القانونية
 -6ربط النص التعاقدي بالنص التشريعي
 -7التفرقة بني الشروط التعاقدية العامة والشروط التعاقدية اخلاصة
 -8استعراض صيغ عقود خمتلفة
-9حقوق االنسان وصياغة العقود
 -10صياغة عنوان العقد  -صياغة مقدمة العقد  -صياغة متهيد العقد  -صياغة البند املتعلق
للتعاقد
وموطنهما واهيتهما
Issueهويتهما
 01/تبني
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 -11صياغة البنود العامة في العقد  -صياغة البند المتعلق بالقيمة القانونية للوثائق المتبادلة في
مرحلة المفاوضات  -صياغة البند المتعلق بالقمية القانونية لمقدمة العقد وتمهيده ومرفقاته
والوثائق المكملة له.
 -12صياغة البند المتعلق بمدة العقد -صياغة البند المتعلق ببداية العقد ونهايته -صياغة البنود
المتعلقة بتاريخ توقيع العقد ونفاذه والتأخر فيه وغيرها من المدد المذكورة في العقد
 -13صياغة البنود المتعلقة بالتزامات الطرف األول في العقد -صياغة البنود المتعلقة بالتزامات
الطرف الثاني
 -14صياغة البند المتعلق بقيمة العقد  -صياغة البند المتعلق بكيفية طلب وتسديد الدفعات
 -15صياغة البند المتعلق بالبرنامج الزمني لألعمال  -صياغة البند المتعلق بغرامات التأخير
والتعويض االتفاقي
 -16صياغة البند المتعلق بجزاء االخالل بالتنفيذ -صياغة البند المتعلق بالمواصفات الفنية .
 -17صياغة البند المتعلق بتوثيق العقد  -صياغة البند المتعلق بتحرير العقد ومكانه وعدد
النسخ
 -18صياغة البند المتعلق بتوقيع اطراف العقد  -صياغة البند المتعلق بمالحق العقد المالحق
 -19صياغة البند المتعلق بالقانون المطبق  -صياغة البند المتعلق باالختصاص في الفصل في
المنازعات ( القضاء – التحكيم)  -صياغة البند المتعلق بالتحكيم ( شرط التحكيم في حال االتفاق
عليها)
 -20تطبيقات عملية في العقود التقليدية :البيع – التأمين – المقاولة – الوكالة – االيجار – الرهن
 -21تطبيقات عملية في العقود الجديدة  :االمتياز – الترخيص – نقل التكنولوجيا -العقود الواردة
على حقوق الملكية الفكرية –
 -22تطبيقات عملية في العقود النموذجية :الفيديك
-23تطبيقات عملية بشان مراعاة االبعاد الدولية في العقود  :عقد البيع الدولي – عقد النقل الدولي
للبضائع – العقود الدولية
 -24تطبيقات عملية على احكام قضائية بشأن تفسير العقود باالعتماد على صياغتها - -تطبيقات
عملية على العقود التي تتضمن بنوداً مخالفة لقواعد قانونية مكملة  -تطبيقات عملية على العقود
التي تتضمن بنودا مخالفة لقواعد قانونية امرة تنتمي الى طبيعة مختلفة

مخرجات
التعلم
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بنهاية البرنامج ،يكون المشاركين قادرين على :
 -1كيفية صياغة العقود صياغة محكمة ومنضبطة .
 -2تمييز العقد عن غيره من األعمال القانونية.
 -3صياغة مقدمة العقد وتمهيده صياغة محكمة
 -4صياغة شروط العقد بصيغة واضحة الداللة والمفهوم
 -5صياغة الشروط الخاصة بالجهة المختصة بتسوية منازعات العقد بطريقة محددة
 -6الوقوف على مشكالت تنفيذ العقود
 -7القدرة على تسوية منازعات العقود

الفئة المستهدفة

• إدارات الشئون القانونية في الجهات الحكومية وغير الحكومية.
• إدارات المشتريات والعقود في الجهات الحكومية وغير الحكومية
• المحامون والمحامون تحت التدريب
• المستشارون القانونيون.
• المحكمون والوسطاء
• الخبراء في مجال منازعات العقود.
• مدراء الشركات وأصحاب األعمال والمقاولون والموردون والمهندسون
والمحاسبون المعنيون بتنفيذ العقود.
• المطورون العقاريون
• ممثلو الشركات التجارية على اختالف أنواعها
• ممثلو المؤسسات المالية
• طلبة القانون.

المادة التدريبية
 /التكنولوجيا
المستخدمة

•
•
•
•
•
•
•
•

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

األساتذة المشاركون في تنفيذ البرنامج:
الدكتور عبدهللا عبدالكريم عبدهللا ،أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون
بجامعة قطر
الدكتور طارق جمعة راشد ،أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة
قطر.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الدكتور عبدهللا عبدالكريم عبدهللا  -القسم :قسم القانون الخاص-كلية القانون -
جوال - 33405809 :البريد االلكترونيaabdullah2@qu.edu.qa:
النبذة :الدكتور عبدهللا عبدالكريم عبدهللا استاذ القانون المشارك بكلية القانون
بجامعة قطر منذ فبراير  ،2016شغل مناصب اكاديمية ودولية عديدة ،حيث
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المحاضرات.
نماذج عقود مدنية وتجارية
نماذج عقود دولية
التطبيقات العملية.
احكام قضائية
مراجع في صياغة العقود
وسائل العرض االلكتروني..
مواقع الكترونية ذات صلة

عمل قبل انضمامه الى جامعة قطر استاذا مشاركا بكلية الحقوق والعلوم السياسية
بجامعة بيروت العربية منذ عام  .2008كما انجز العديد من االبحاث والكتب
القانونية في مجاالت القانون المدني والعقود والملكية الفكرية والنزاهة وموضوعات
تطوير القوانين عموما  .وخالل عمله االكاديمي تقلد عضوية العديد من اللجان
االكاديمية وغير االكاديمية بجامعة بيروت العربية واشرف على العديد من رسائل
الماجستير واطروحات الدكتوراه في الحقوق وشارك في لجان الحكم والمناقشة
ً
أستاذا مساع ًدا
د /طارق راشد حاصل على الدكتوراه من جامعة القاهرة ويعمل حاليًا
بكلية القانون جامعة قطر .وهو أي ً
ضا عضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق
ً
جامعة القاهرة منذ عام  2012التي عمل بها مدر ًسا ثم أستاذا مساع ًدا .وله كتب
منشورة وأبحاث علمية محكمة في القانون المدني ومن أهمها :كتاب منشور بعنوان
" المدخل إلى القانون القطري  -تأليف مشترك مع د /حسن البراوي ود فاروق
األباصيري – مطابع الدوحة الحديثة المحدودة -, .2016كتاب منشور عن النظرية
العامة لاللتزام – الجزء الثاني – األحكام العامة لاللتزام – تأليف مشترك مع د/
جابر محجوب على – مطابع الدوحة الحديثة المحدودة  ،2015واألبحاث:
Digital reproduction of copyrighted works in Qatari Law .1
No. 7 of 2002 on protection of copyright and neighboring
rights: Comparative study with French and American laws.
International Review of Law 2014.3
Football and
http://dx.doi.org/10.5339/irl.2014.3, 2.
Sustainability in the Desert, Qatar 2022 Green World
) Cup’s Stadiums: Legal Perspectiveعمل بحثي مشترك(
رسوم
البرنامج
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