
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.

مهارات التفسير والتحليل القانوني
وصياغة االجراءات القانونية ®



مهارات التفسير والتحليل القانوني
وصياغة االجراءات القانونية ® 

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

مقدمة :
تهتم "الصياغة القانونية أو التشريعية" بشكل رئيسي بتكوين نص قانوني ملزم. ومن ذلك: القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من السلطة التنفيذية والعقود والصكوك وغيرها. 
وال تتطلب الصياغة االستشهاد بأسانيد قانونية، وبصفة عامة ال تصطبغ بأي طابع شخصي. أما األسلوب اللغوي الذي تصاغ به كل الوثائق القانونية، فقلما يتغير. ويقصد باألسلوب 
اللغوي تلك الخصائص والتراكيب اللغوية المستخدمة في كتابة الوثيقة القانونية. ويستخدم كل صائغي الوثائق القانونية نفس السمات والخصائص والتراكيب اللغوية تقريبًا. ومن 

ثم، فإنه في حين يختلف الشكل )أو القالب( من وثيقة إلى أخرى، تستخدم كل الوثائق القانونية، بصفة عامة، نفس األسلوب اللغوي.

تهتم هذه الدورة التدريبية" مهارات التفسير والتحليل القانوني وصياغة اإلجراءات القانونية "  بقواعد وأساليب الصياغة القانونية العلمية والعملية لإلجراءات وكذلك التفسير 
والتحليل القانوني مع التدريب العملي عليها بالشكل الذي يحقق للمشاركين اكتساب مهارات الصياغة القانونية بشكل احترافي.

وذلك بهدف تعريف المشاركين بقواعد الكتابة القانونية، بشكل عام، وكتابة المشورة والفتوى القانونية، بشكل خاص، وتعزيز قدراتهم على تحليل وتفسير النص القانوني. واكتساب 
مهارات المرافعة المكتوبة في مضمونها وجديتها وإقناعها.

وستشمل الدورة عدة محاور منها ماهية التفسير وأنواعه وحاالته ومدارسه، وطرائق التفسير، وتناول تطبيقات خاطئة في تفسير القانون وحلولها القانونية الصحيحة، كما تناول 
وتفسير  وتحليل  دراسة  في  كفاءتهم  وتقييم  مهاراتهم  واستخالص وتصنيف  لحث  للمشاركين  تطبيقات عملية  إجراء  وأشرف علي  القانونية،  النصوص  لتحليل  تطبيقات عملية 

النصوص المتعارضة.

األهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

معرفة الفروق الجوهرية بين أصول الصياغة اإلدارية والصياغة القانونية ½
صياغة اإلجراءات والقرارات اإلدارية ½
صياغة الجملة القانونية: الحالة، والحكم القانوني ½
مبادئ الصياغة القانونية واهداف الصائغ القانوني ½
التفسير والتحليل القانوني ½
التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية ½
التعرف على ما يجب مراعاته في الصياغة، وما ال يجب عمله ½
تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للوثائق القانونية ½
أصول حسن الصياغة القانونية ½
معرفة تفسير القانون واالتجاهات المختلفة في التفسير ½
االلمام بالوسائل المنهجية المختلفة في تفسير وتحليل النصوص القانونية ½
معرفة دور القضاء في التفسير ½
استخالص االتجاهات المختلفة للتفسير في ضوء أحكام القضاء ½
تطبيق نظريات التفسير علي المشكالت القانونية المختلفة ½
استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجال العمل ½

المحاور الرئيسية :
قواعد الكتابة القانونية الصحيحة )مفهوم الكتابة القانونية؛ مهارات الكتابة؛ المبادئ األساسية للكتابة القانونية الصحيحة؛ بناء الفقرات؛ بناء الجمل( ½
تفسير النص القانوني: المراد به – أهميته – مجاالته ½
حاالت التفسير: الخطأ المادي – الخطأ القانوني-تعارض النصوص القانونية-النقص التنظيمي)التشريعي( ½
أنواع التفسير )الجهات المخولة بتفسير النصوص القانونية( ½
مدارس تفسير النصوص القانونية واألسس التي تنطلق منها للتفسير ½
مهارات تفسير النص القانوني من خالل عباراته وألفاظه ½
مهارات تفسير النص القانوني من خالل الطرق االحتياطية ½
مقومات تفسير النصوص وابداء الرأي القانوني، ومنهج التفسير القانوني ½
األصول الفقهية التفسيرية، وعناصر وأصول إعداد الرأي القانوني ½
القواعد الواجب اتباعها عند تعارض النصوص القانونية ½
القيود الواردة على النصوص القانونية االستثنائية ½
األخطاء الشائعة في عملية التفسير ½
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الوحدة االولى:

المهارات األساسية للصياغة القانونية

التمييز بين مصطلحات الكتابة القانونية والصياغة القانونية والصياغة التشريعية ½

الهدف من الصياغة القانونية ½

التخصص في الصياغة القانونية ½

انظمة الكتابة القانونية ½

تنظيم الوثيقة القانونية ½

الوحدة الثانية:

أساليب الصياغة القانونية الفنية

التركيب الكلي للوثيقة القانونية )الديباجة، الموضوع، النهاية( ½

تحقيق الدقة والوضوح في القواعد القانونية ½

وحدة الشكل ووحدة الموضوع للوثيقة القانونية ½

إسلوب التبنيد ½

مبادئ التصنيف للكتابة القانونية ½

الوحدة الثالثة:

الصياغة الفنية للقواعد القانونية

تركيب الجملة القانونية ½

الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم ½

½ legal subject الفاعل القانوني

½ legal action الفعل القانوني

أمثلة عملية لعيوب الصياغة القانونية ½

الوحدة الرابعة:

التحليل والتفسير القانوني

التحليل القانوني والحاجة للبحث القانوني ½

الحاالت التي تستوجب التفسير القانوني ½

مذاهب التفسير ½

المدارس المختلفة للتفسير القانوني ½

طرق التفسير الداخلية والخارجية ½

الوحدة الخامسة:

صياغة اإلجراءات القانونية

تدقيق صياغة األفكار ½

شكل صياغة االجراءات والفرق بين القرار والالئحة ½

الصياغة المادية والمعنوية لإلجراءات ½

الصياغة الجامدة والمرنة لإلجراءات ½

توصيات الصياغة القانونية ½

أهمية بعض العلوم وأثرها على عملية التفسير: علم أصول الفقه – علم اللغة العربية ½
تطبيقات عملية من واقع النصوص القانونية ½
أصول تحليل النص التشريعي ½
التحليل القانوني ½
كتابة المشورة والفتوى القانونية ½
تنظيم المذكرة القانونية ½
كتابة مذكرات المرافعات ½
 تطبيقات قانونية و قضائية - ورشة عمل ½



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

)مهارات التفسير والتحليل القانوني وصياغة االجراءات القانونية ®( 
التــاريــخ :........................

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.


