
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية
تقدم

برنامج تدريبي وورش عملية لمدة 5 أيام

ISO 29990 : 2010 Certified

ISO 29990

ISO 9001 : 2015 Certified

The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:

Partner

MEMBER

® This programme is registered under EuroMaTech and is copyright© protected. Any usage or 

reproduction of the contents in any medium or format will result in we pursuing legal action against 

the user.

األصول القانونية لكتابة المراسالت والمذكرات ®



األصول القانونية لكتابة المراسالت والمذكرات ® 

المحتويات البرنامج:

المحتويات الفرعية :

مهارات الصياغة وإستخدام اللغة القانونية �

مبدأ المشروعية وكتابة المذكرات والمراسالت القانونية �

الشروط الموضوعية لكتابة المذكرات القانونية �

الشروط الشكلية لكتابة المذكرات القانونية �

أصول وقواعد إعداد المذكرات القانونية �

وجوب البعد عن اإلسهاب عند كتابة المذكرات القانونية �

المذكرات المرافقة للتحقيقات اإلدارية �

مذكرات الفحص والبحث القانونى �

مذكرات الدفاع أمام المحاكم  �

الوحدة األولى :

أسس الصياغة القانونية

الكتابة والصياغة القانونية في األنظمة المعاصرة �
السمات الشكلية العامة للوثيقة القانونية �
تنظيم الوثيقة القانونية �
إرتباط شكل الوثيقة القانونية بمضمونها �
عوامل سهولة فهم والوثيقة وسهولة االستخدام �
وسائل التأكد من مالئمة الوثيقة للغرض منها:  �

Walking through، What if

الوحدة الثانية :

الصياغة الفنية للقواعد القانونية

تركيب الجملة القانونية �
الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم �
� legal subject الفاعل
� legal action الفعل القانوني
تصنيف الفاعل القانوني  �

الوحدة الثالثة:

وسائل تحسين الصياغة القانونية

خصص جملة لكل فكرة، وال تخصص أكثر من  �

فكرة للجملة الواحدة

استخدم الجمل القصيرة ومتوسطة الطول �

استخدم أسلوب التبنيد لتجنب استخدام الجمل  �

الطويلة

استخدم التوازي والتوازن والكلمات التكرارية  �

التركيبية

وضع الكلمات المتصلة �

الوحدة الرابعة:

صياغة المذكرات

الهدف من المذكرات �

ديباجة المذكرة ومحتواها وأهميتها �

كيفية صياغة موضوع المذكرة �

التكييف القانوني �

ترتيب السليم للطلبات ونتائج المذكرات  �

الوحدة الخامسة:

التركيب التشريعي للقرارات والنظم واللوائح

الديباجة ومواد االصدار �
أركان النظام التشريعي والقرار االداري  �

والالئحة
نفاذ القرار االداري في مواجهة االفراد واالدارة �
بطالن القرار وانعدامه �
االحكام الختامية للنظم والقرارات �

ورشة عمل:

الصياغة التشريعية وصياغة المذكرات

أهمية المحاضر والمذكرات القانونية , كأداة في  �
الرقابة والتخطيط والتنظيم السليم في المنظمات

تصنيف وتبويب المحاضر والمذكرات واللوائح  �
القانونية

المهارات الفنية في كتابة المحاضر والمذكرات  �
القانونية

األنظمة الفنية لمعالجة المعلومات في مساندة  �
إعداد المذكرات واللوائح القانونية

الجوانب السلوكية في المذكرات القانونية �
المشكالت الفنية التي تقلل من فاعلية دور  �

المذكرات
محتويات المذكرات والتقارير القانونية �
استخدام أنظمة الحاسب اإللكتروني في اعداد  �

وكتابة  المذكرات واللوائح القانونية
عالقات الهيكل التنظيمي ومفهوم االتصاالت  �

وعالقته بالمذكرات القانونية واللوائح.
حاالت عملية ومناقشات وحوار في إعداد  �

المذكرات واللوائح القانونية

المقدمة:
يستخدم مصطلح الكتابة القانونية legal writing ، بشكل عام، ليعني كل 
أشكال الكتابة التي يكتبها المشرعون والقضاة والمحامون ورجال القانون. 
واللوائح  والقوانين  الدساتير  الحصر؛  ال  المثال  سبيل  على  ذلك،  ويشمل 
صيغ  يشمل  كما  والوصايا،  والصكوك  والعقود  اإلدارية،  والقرارات 
المحاكم وخالفه.  إلى  تقدم  التي  القضائية  والطلبات  والمذكرات  الدعاوى 
هما:  رئيسيين؛  نوعين  إلى  القانونية  "الكتابة  أشكال  جميع  رد  ويمكن 
 legal القانونية  والصياغة   Legal analysis التحليلية  القانونية  الكتابة 
drafting. ، ويتناول هذا البرنامج الشقين على حد سواء ليغطي إسلوب 

صياغة القرارات االدارية فضاًل عن المذكرات.

الهدف العام :
إكساب المشاركين المهارات الالزمة للكتابة القانونية المتميزة  �

وإمدادهم بالمعلومات الالزمة لإليضاح القانوني.
تنمية قدرات المشاركين وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلعداد وكتابة  �

المذكرات القانونية ، وذلك من حيث الشكل والمضمون
صقل وتنمية مهارات كتابة اللوائح والمذكرات الجوابية الالزمة  �

لتقديمها للجهات المختصة
معرفة كيفية  اختيار المعلومات المناسبة تجميع وتنظيم المعلومات.  �

تحليل المعلومات
معرفة كتابة مسودات المذكرات والعقود  القانونية �
كيفية صياغة التقرير بلغة واضحة وأفكار مرتبة �
التوصل لمذكرات قانونية دقيقة وفعالة �
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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

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: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)األصول القانونية لكتابة المراسالت والمذكرات ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

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

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


