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تحديد دور خطابات الضمان في تيسير إبرام العقود التجارية ،وضمان
حسن تنفيذها.
استخدام قواعد غرفة التجارة الدولية الموحدة لخطابات الضمان ،النشرة
رقم .758
التفرقة بين األنواع المختلفة لخطابات الضمان ،وبخاصة التفرقة بين
خطاب الضمان األصلي واآلخر المعزز ،ودورها في إبرام العقود
وتنفيذها.
التعرف على العالقة بين خطابات الضمان وغيرها من التأمينات وبخاصة
الكفالة الشخصية.
التفرقة بين العالقات المتصلة بعقد فتح اعتماد خطاب الضمان ،وتقدير أثر
استقالل خطاب الضمان ،وااللتزام الشخصي للضامن.

محتويات البرنامج

تتضمن المواضيع الرئيس َّية للبرنامج ما يلي:
 .1التعريف بخطاب الضمان في قانون التجارة القطري.
 .2دور غرفة التجارة الدوليَّة في بلورة قواعد موحدة في شأن خطابات
ا
وصوال إلى أحدث نسخة للعام .2010
الضمان ،ومراحل تطور ذلك،
 .3العالقة بين قواعد غرفة التجارة الدولية في شأن خطابات الضمان
والقوانين الداخلية ذات الصلة.
 .4مراحل نشأة خطاب الضمان ،والعالقات ذات الصلة به.
 .5مدى تعطيل األثر القانوني لخطاب الضمان عند وقوع الغش.
 .6صياغة خطاب الضمان.

مخرجات التعلم

بنهاية البرنامج ،يكون المشاركون قادرون على:
 .1كيفية التطبيق السليم لخطاب الضمان.
 .2تحديد آثار استقالل العالقات ذات الصلة بخطاب الضمان؛ واالستثناء
الواردة في شأنها.
 .3حسن صياغة خطاب الضمان.

الفئة ال ُمستهدفة

.1

المُدراء في مجاالت التي تتطلب خطابات الضمان ،مثل المقاوالت،
والقطاعات الحكومية المعنية بإبرام العقود مع وردين بموجب خطابات
الضمان.
العاملون في البنوك في أقسام عمليات االئتمان المصرفي.
المحامون المعنيون بشؤون التجارة.

المادة التدريبية/
التكنولوجيا
المستخدمة
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مذكرة علميَّة تغطي المحاور الرئيسية للبرنامج التدريبي.
نسخة  URDG 758باللغة اإلنجليزية.
نسخة من قانون التجارة القطري والصادر بموجب القانون رقم  27لسنة
.2006

بيانات المحاضر
نبذة مختصرة

االسم  :أ.د .نادر محمد إبراهيم – أستاذ القانون التجاري والبحري
القسم  :القانون الخاص – كلية القانون – جامعة قطر
جوال30331967 :
البريد االلكترونيnibrahim@qu.edu.qa :
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رسوم البرنامج
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 1700لاير قطري
خصم  %15للتسجيل والدفع االلكتروني
خصم  %15للمجموعات من  4اشخاص أو اكثر

