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مهارات تفسير النصوص القانونية ®



الوحدة األولى :

أسس الصياغة القانونية والتشريعية

التخصص في الصياغة القانونية � 

، وأهم الفروق � Common Law ودول الـ ، Civil Law الصياغة في دول الـ

السمات الشكلية العامة للوثيقة القانونية � 

تنظيم الوثيقة القانونية � 

وحدة الشكل للوثيقة القانونية � 

الوحدة الثانية :

التركيب األساسي للقواعد القانونية

تركيب الجملة القانونية � 

الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم � 

� legal subject الفاعل

� legal action الفعل القانوني

تصنيف الفاعل القانوني � 

الوحدة الثالثة:

التفسير القانوني

مذاهب التفسير القانوني � 

الشرح على المتون، والمذهب العلمي الحر في التفسير � 

تحديد النصوص التي يجوز تفسيرها � 

أساليب التفسير القانوني � 

التعارض والغموض واألخطاء في الصياغة والتعامل معها. � 

الوحدة الرابعة:
التركيب التشريعي لألنظمة والقوانين وعالقته بالتفسير

الديباجة ومواد االصدار والتعريفات � 

أركان النظام التشريعي والقرار االداري والالئحة � 

نفاذ القرار االداري في مواجهة االفراد واالدارة � 

بطالن القرار وانعدامه � 

االحكام الختامية للنظم والقرارات � 

الوحدة الخامسة:

حاالت عملية وتطبيقية على تفسير النصوص القانونية العربية.

مهارات تفسير النصوص القانونية ® 

المحتويات البرنامج:

الهدف العام :
سيتمكن المشاركون من التميز في:

المهارات العملية اتفسير الوثيقة القانونية وإزالة التعارض أو الغموض الذي قد يشوب  � 
بعض النصوص.

المهارات الالزمة لفهم وتحليل القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع  � 
القانون.

تحقيق واكساب المشارك المهارات األساسية في الصياغة القانونية وتركيب الجمل. � 
إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة إعداد نصوص القوانين واألنظمة. � 

دراسة بعض تقنيات كتابة القرارت واللوائح والتعاميم من خالل التطبيق العملي على  � 
الصياغة.

كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للقرارات واللوائح وكافة الكتابات القانونية. � 
ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية الصياغة. � 

التميز في األسس الحديثة للصياغة التشريعية والرقابة على جودة التشريعات � 

المقدمة :
صياغة  بقواعد  اإللمام  بداءة  يفترض  القانوني  التفسير  بقواعد  اإللمام 
 legislative التشريعية  والصياغة  والتشريعات،  القانونية  النصوص 
التشريعات  صياغة  تعني  الضيق،  التطبيقي  المنظور  من   drafting
والقرارات  كاللوائح  فرعية  أو  والقوانين  كالدساتير  رئيسية  كانت  سواء 
الصادرة عن السلطة التنفيذية، ومن ثم، تعتبر الصياغة التشريعية من هذا 
المنظور الضيق جزءاً من الصياغة القانونية بوجه عام، ولكن التشريع، 
 .private legislation أيضاً  خاصاً  يكون  قد  الوظيفي،  المنظور  من 
أيضاً.  تشرع  وغيرها  والوصايا،  والعقود،  للشركات،  الداخلية  فاللوائح 
بين  العالقة  بشأن  البرلماني  القانون  يختلف  ال  الصياغة،  منظور  ومن 
ما  فالعقد  طرفين؛  بين  سكنية  وحدة  إيجار  عقد  عن  والمستأجر  المالك 
هو إال قانون صغير لمناسبة خاصة. ومن ثم ال فرق على اإلطالق بين 
مصطلحي "الصياغة القانونية" و "الصياغة التشريعية من جهة المنظور 

الوظيفي أو التراكيب اللغوية المستخدمة.

ومشاركيها  عمالئها  تزويد  على   EuroMaTech شركة  من  وحرصاً 
العرض  البرنامج من خالل  تقديم هذا  فيتم  والمهنية،  العملية  بالمهارات 

النظري متبوعاً بالتدريب العملي على الصياغة التشريعية.
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

:  9.00 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 
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يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)مهارات تف�صير الن�صو�ص القانونية ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

العنوان: .................................... �ص ب : ................................ المدينة / البلد : .......................................

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

لتحجز مكانا بشكل مؤقت. اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 � 

إدارة التدريب : 4571801  4  00971 � أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 � دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 


