
 
 لمشاركة في المؤتمرامعلومات وضوابط 

 التقنين المدني القطري في ِعْقده األول"  "  
 بمناسبة مرور عشرة أعوام على نفاذ القانون المدني القطريدولي مؤتمٌر علمي 

 
 2014 نوفمبر، 24واالثنين  23يومي االحد 

 في قاعة ابن خلدون، جامعة قطر
 

 
 فكرة المؤتمر  -1
م�ا وس�عها  –دأبت كلية القانون ، بجامعة قطر ، على إبراز الوجه الحض�اري للدول�ة ، م�ن زاوي�ة التش�ريع ، وَس�عْت      

إلى ترسيخ القيم والتقاليد الجامعية ، فيما يقوم منها على اإلسهام في تطوير أنماط الحياة الفكرية ، وتعزيز مسيرة  –الجهد 
 الجهود البحثية. 

 

ن مس��ئوليات الكلي��ة بص��فٍة خاص��ة ، والجامع��ة بص��فٍة عام��ة ، ف��ي اغتن��ام المناس��بات ذات الص��لة ب��العلوم وانطالق��اً م��     
التخصصية ، واالشتراك في إحي�اء وتجدي�د الَح�َدث العلم�ّي بالص�ورة الت�ي يراه�ا المجتم�ع ويت�أّثر به�ا ، ف�إن كلي�ة الق�انون 

دني ف�ي دول�ة قط�ر ، مناس�بًة وأي�ة مناس�بة ، لالحتف�اء ب�ذلك بالجامعة تلحظ في مرور عشرة أعوام على تطبيق القانون الم�
القانون ، من خالل مؤتمٍر علمي ، ُيَس�ّخر لتركي�ز األنظ�ار عل�ى خص�ائص ذل�ك التش�ريع وس�ماته الخاص�ة ، وللبح�ث ف�ي 

 آثاره أثناء ِعْقٍد الزمان ، ولبعث الدراسات النقدية ، فيما له أو عليه ، في أبحاث جمهرة المشاركين. 

 

  أهمية التقنين المدني -2

إن التقنين المدني هو أصل القانون الخاص كله ، ووثيقة هذا التشريع هي أّم الوثائق القانوني�ة المكتوب�ة ، فم�ا تفرع�ت      
روافدها إالّ منه ، وذلك عندما تطورت المعامالت ، واستقّل كل نشاٍط بطائفته وأعرافه ، حينئ�ٍذ ظه�رت الق�وانين التجاري�ة 

بحري��ة والجوي��ة ، وعن��دما تفاقم��ت المش��كالت االجتماعي��ة , ظه��رت تش��ريعات اس��تثنائية مس��تقلة ، س��واء ف��ي المس��ائل وال
العمالية ، أو في المواد اإليجارية ، وجميع هذه الفروع وغيرها ، من حيث تاريخ نشأتها ، كانت جزءاً ال يتجزأ م�ن كي�ان 

إلي�ه ب�أقوى الص�الت. وال نتج�اوز حق�ائق الق�انون إذا قلن�ا إن الم�دني ه�و القانون الم�دني ، ولم�ا انفص�لت عن�ه ظلّ�ت َتم�ّت 
ذخي��رة الق��انون ، يم��ّد ف��روع الق��انون ، فيم��ا ال يتع��ارض م��ع قواع��دها ، بنظريات��ه الُمْلهم��ة ف��ي مب��ادئ االلتزام��ات للعق��ود 

واع�د المعاه�دات واالتفاق�ات الدولي�ة ف�ي اإلدارية في القانون العام ، بل وكانت تلك المبادئ هي الخلفّية البعيدة عند تقرير ق
 القانون الدولي العام . 

 



 
وقد عرفت دولة قطر القانون المدني ، أول األمر ، من خالل قانون المواد المدنية والتجارية الص�ادر بالق�انون رق�م (      
تص�ر الق�انون ف�ي ش�قه الم�دني م . والذي ُنشر في العدد السابع من الجري�دة الرس�مية ل�ذلك الع�ام. وق�د اق1971) لسنة 16

ال تع�دو أن تك�ون ج�زءاً م�ن الحق�وق » االلتزام�ات بوج�ه ع�ام « ف�إذا علمن�ا أن ». االلت�زام بوج�ٍه ع�ام « على            
« ، ث�م يج�ب أن تك�ون ملت�ّوًة » بالباب التمهيدي لألحكام العامة في الق�انون الم�دني « الشخصية ، يجب أن تكون مسبوقة 

، كل ذلك هو القسم األول من الق�انون ، ث�م ينبس�ط قس�مه الث�اني ف�ي الحق�وق العيني�ة ، مب�دوءًة ب�الحقوق » ماة بالعقود المس
العينية األصلية ، وهي الملكية وأسباب كسبها ، ث�م الحق�وق المتفرع�ة ع�ن ح�ق الملكي�ة ، ومنتهي�ًة ب�الحقوق العيني�ة التبعي�ة 

ذلك أهمية القانون في ثوبه الجديد. ه�ذا األم�ر اس�توعبه التقن�ين الم�دني الجدي�د فقد تبّين لنا من » التأمينات العينية « وهي 
 ) مادًة من مواد التشريع .  1186في ( 

 

) م��ن  11م وُنش��ر ف��ي الع��دد ( 30/6/2004م بت��اريخ 2004) لس��نة  22وق��د ص��در الق��انون الم��دني الجدي��د رق��م (      
م. وبن�اًء عل�ى ذل�ك ، يك�ون 9/9/2004اعتب�اراً م�ن ت�اريخ نف�اذه ف�ي  م ، وُعِم�ل ب�ه8/8/2004الجريدة الرسمية بت�اريخ 

 م قد مضى على تطبيقه عشر أعوام. 9/9/2014التقنين المدني بتاريخ 

 

 أهداف المؤتمر   -3
أفرزه��ا  بي��ان م��دى كفاي��ة نص��وص الق��انون الم��دني القط��ري لمواكب��ة التط��ور ومواجه��ة المس��تجدات والمش��كالت الت��ى -1

 التطور االقتصادي واالجتماعي الذى تشهده دولة قطر في اآلونة األخيرة.

إظهار دور القضاء القطري ف�ي تطبي�ق وتفس�ير نص�وص الق�انون الم�دني، وع�رض للمب�ادئ القض�ائية الت�ى يك�ون ق�د  -2
 أرساها في هذا الشأن.

التش�ريعات األجنبي�ة والعربي�ة المقارن�ة الت��ى  بي�ان م�دى التواف�ق والتع�ارض ب�ين نص�وص الق�انون الم��دني وغي�ره م�ن -3
 تشترك معه في تنظيم عالقات القانون الخاص.

 اظهار ذاتية القانون المدني القطري وبيان مدى افادته من المصادر التى اعتمد عليها. -4

 
  محاور المؤتمر -4

 .الشريعة اإلسالمية مصدٌر من مصادر التقنين المدنيالمحور األولى: 

 .أثر االجتهاد القضائي ألحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدنيالثاني:  المحور

 .منزلة القانون المدني بين القوانين األخرى وَمْظهُر ذلك في التقنين المدنيالمحور الثالث: 

 .المحور الرابع: التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاص

 .الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيقالمحور الخامس: 

 .الرؤية الواقعية ألحكام التقنين المدني من خالل المبادئ التي أرستها محكمة التمييز القطريةالمحور السادس: 
 

 ضوابط المشاركة في مؤتمر القانون المدني القطري -5
 . ضمن محاور المؤتمر الستة المحددة تنصب الورقة بشكل أساسي على القانون المدني القطري تحديداً  أن -1

 ور المؤتمر وتركز على نقطة محددة وواضحة.قة بمحاورلق اتتعلأن   -2

 أن تتضمن الورقة توصيات محددة بشأن تطوير أو تعديل القانون المدني القطري.   -3



 
أن تعتمد الورقة على المنهجية العلمية المتعارف عليها مع ملخص باللغة التى كتبت بها وأال تزيد الورقة عن خمس  -4

 وعشرين صفحة.

 .2014سبتمبر  30. تقدم الورقة قبل شهرين من تاريخ انعقاد المؤتمر بمهلة أقصاها 5

بالسيرة الذاتية المستحدثة رفقة ، م law.events@qu.edu.qaترسل الورقة الكترونيا الى العنوان التالي:  -6
 للكاتب.

 تقبل األوراق باللغات: العربية، االنجليزية او الفرنسية. -7

 تخضع الورقة إلى تقييم من لجنة علمية من كلية القانون، جامعة قطر. -8

 دقيقة. 20مدة عرض الورقة ال تتجاوز  -9

 سيتم نشر اوراق مختارة من المؤتمر في عدد خاص للمجلة الدولية للقانون. -10

 

 معلومات مهمة اضافية -6
 اللغة  - أ

سوف يتم توفير ترجمة فورية خالل المؤتمر وسيتم استخدام اللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية في محضر 
 المؤتمر.

 
 الموقع االلكتروني الخاص بالمؤتمر  - ب

 جميع المعلومات الخاصة بالمؤتمر بما في ذلك نسخة عن القانون المدني القطري وبرنامج المؤتمر متوفرة على
 الروابط التالية:

  l_law_conference/conference.phphttp://www.qu.edu.qa/ar/law/media/civiالنسخة العربية: 
 _conference/conference.phphttp://www.qu.edu.qa/law/media/civil_lawالنسخة االنجليزية: 

 
 التسجيل: - ت

 .الرابط التاليسوف يكون التسجيل متاحاً ليومي المؤتمر من خالل 
 

 معلومات التواصل: - ج
 qaERlaw@qu.edu.يرجى التواصل مع:  التسجيل واالقامة والحجوزاتلالستفسار عن 

 edu.qa.law.events@quيرجى التواصل مع: رسال االوراق البحثية للمشاركة إل
 .edu.qalaw.research@quيرجى التواصل مع البحثية لالستفسارات 

 
 االولي للمؤتمر البرنامج  -7

 
 

 2014نوفمبر 23األول: االحد اليوم 

التسجيل   09:00 – 08:00  

االفتتاح والكلمات الترحيبية   09:40 – 09:00  

 المسند، رئيس جامعة قطر بنت عبدهللا كلمة افتتاحية تلقيها سعادة الدكتورة شيخة 

mailto:law.events@qu.edu.qa
http://www.qu.edu.qa/ar/law/media/civil_law_conference/conference.php
http://www.qu.edu.qa/law/media/civil_law_conference/conference.php
http://qulawcevents.eventbrite.com/
mailto:ERlaw@qu.edu.qa
mailto:law.events@qu.edu.qa
mailto:law.research@qu.edu.qa


 
 دولة قطر   المهندي، وزير العدل بن لحدان كلمة يلقيها سعادة الدكتور حسن ، 

  جامعة ، عميد كلية القانونالخليفي العزيز بن عبد محمدكلمة ترحيبية يلقيها الدكتور ،

 قطر

 جامعة قطر ،فيلم تسجيلي عن كلية القانون 

  استراحة  10:00 – 09:40

 .: الشريعة االسالمية مصدر من مصادر التقنين المدنيالجلسة األولى  11:30 – 10:00

 استراحة  12:00 – 11:30

 .: أثر االجتهاد القضائي ألحكام المحاكم في صياغة القاعدة القانونية للتقنين المدنيالجلسة الثانية  01:30 – 12:00

 استراحة الغداء  03:00 – 01:30

 .: منزلة القانون المدني بين القوانين األخرى ومظهر ذلك في التقنين المدنيالجلسة الثالثة  04:30 – 03:00

 

 2014نوفمبر 24 اليوم الثاني: االثنين

التسجيل   09:00 – 08:00  

.: التكامل بين التقنين المدني والقوانين التي تندرج تحت القانون الخاصالجلسة الرابعة  10:30 – 09:00  

 استراحة   11:00 – 10:30

 .: الحقوق العينية في التقنين المدني بين التجريد والتطبيقالجلسة الخامسة  12:30 – 11:00

 استراحة غداء  02:00 – 12:30

محكمة  ارستهاالرؤية الواقعية ألحكام التقنين المدني من خالل المبادئ التي  :الجلسة السادسة  03:30 – 02:00
  .التمييز

 .وتوصيات المؤتمر الختام  04:00 – 03:30

 
 كلية القانون، جامعة قطر

 


