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المقدمة:

الصياغة القانونية هي أداة لتحويل المادة األولية التي تتكون منها القاعدة القانونية إلي 

قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي. لذا فالصياغة القانونية هي فن وحرفة لها منهجية 

ومعايير وأساليب ، حيث أن هناك الكثير من المشاكل التي تحدث بسبب العقود ويرجع 

السبب إلي ضعف صياغتها القانونية . فهناك صياغة قانونية للعقود و صياغة وقائية 

، كل منهما محور من محاور الدبلوم المهني فى الصياغة القانونية وفن المرافعات.

اهداف البرنامج:

تم تصميم برنامج الدبلوم المهنى فى الصياغة القانوينة وفن المرافعات،  بهدف إكساب 

أمام محاكم  المرافعات  للعقود ومذكرات  القانونية  للصياغة  الفنية  القواعد  المشاركين 

االستئناف والتميز وتزويدهم بالمهارات والقدرات المرتبطة بالموضوعات التى تجنبك 

حدوث مشاكل إجرائية وموضوعية .

الفئات المستهدفة:

المحامون \ القضاة \ مديرو اعضاء إدارات الشئون القانونية \ الموارد البشرية \العقود 

والمشتريات \المحكمون وأعضاء النيابات المعاونون \ الباحثين القانونيون \ أعضاء 

الهيئات الرقابية \ مأمورى الضبط القضائى واالدارى .
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المحور االول )الصياغة القانونية للعقود( �

المتطلبات الشكلية للتعاقد «

معايير وضوابط صياغة العقود «

صياغة اإللتزمات التعاقدية والمواد المثبتة لصحة التعاقد «

الشروط العامة للتعقود «

المحور الثانى )الصياغة الوقائية للعقود( �
التكييف القانونى للعقد وتصميم المخاطر المتعلقة بتنفيذ العقد. «

تحديد المسئوليات التعاقدية ومحل التعاقد «

ضبط السعر إعادة التوازن االقتصادى للعقد بين أطرافة «

إدارة العقد والتعويضات «

االعفاء من المسئولية والبنود المخفضة «

المحور الثالث )المرافعات أمام محاكم االستئناف والتميز ( �
تنظيم مذكرة االستئناف ومذكرة التميز «

الدفوع الشكلية والموضوعية «

أسباب الطعن بالنقض التميز وشروط تطبيقها «

)أدوات الترافع أمام المحاكم العليا واالستئناف ( «

مهارات العرض والتقديم «

مهارات التواصل «



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 :........................)الدبلوم المهنى فى الصياغة القانوينة وفن المرافعات ®( 

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.


