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مقدمة :
تفعيل المهارات والقدرات الالزمة للتفسير الصحيح لنصوص القانوني واإللمام بالمعارف الالزمة لكتابة المذكرات القانونية الصحيحة من اهم اسباب انعقاد هذه الدورة التدريبية 

و التي تعرض إلى: األطر القانونية الواجب مراعاتها عند التفسير، قواعد التفسير القانوني، طرق التفسير القانوني، أنواع التفسير القانوني، الجهة القائمة على التفسير القانوني، 

آثار التفسير القانوني، عناصر المذكرة القانونية، مهارة صياغة المذكرة القانونية، أنواع المذكرات القانونية. وتهدف هذه الدورة أيضا  الى تنمية ورفع كفاءة مدراء اإلدارات 

العقود  في دراسة  والماليين وجميع  اإلداريين  والمد راء  والخاص  والحكومي  النفطي  القطاع  في  العاملين  القانونيين واإلداريين  والباحثين  القانونيين ومساعديهم  والمستشارين 

والنصوص القانونية والمناقصات وزيادة قدرتهم ومهاراتهم ومعارفهم القانونية واالستشارية.

المنهجية :
تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهجية تفاعلية مع المشاركين في العرض النظري لقواعد التفسير والتحليل القانوني، مع التدريب العملي من خالل دراسة حاالت 

واقعية يتم من خاللها عرض صياغات مختلفة من دول مختلفة للوصول بالمشارك إلى اإلبداع في مهارات التفسير والتحليل القانوني.

الفئات المستهدفة :
القانونيون المختصون بالصياغة القانونية بشكل عام 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية والخاصة 	

العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات الخاصة المدنية والتجارية 	

أعضاء ادارات العقود المختلفة المختصون بمتابعة المناقصات وطرحها 	

المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح 	

المختصون بأمور الدعاوى القضائية والتشريع والقرارات وتنفيذها بالجهات المختلفة 	

المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية 	

مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماه والمؤسسات القانونية واالستشارية 	

القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات 	

المختصون بوزارات الشئون القانونية 	

القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة 	

مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة 	

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	

المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات الناشئة عنها 	

القانونيون المختصون بإدارات التشريع والعقود بوزارات العدل والجهات األخرى 	

األهداف:
سيتمكن المشاركون من التميز في:

كيفية التحليل للنص القانوني 	

البحث القانوني وأهمية التكييف القانوني وكيفية القيام به 	

مبادئ الصياغة القانونية واهداف الصائغ القانوني 	

التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية 	

إستخدامات أشهر الصياغات القانونية في اللغة العربية 	

تطبيق قواعد ومناهج التفسير القانوني 	

التدريب العملي على التفسير والتحليل للنصوص القانونية 	



المحتويات البرنامج:
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الوحدة االولى:

التفسري القانوين

مذاهب التفسير 	

النصوص التي يجوز تفسيرها 	

حاالت الغموض والنقص واالخطاء المادية 	

طرق التفسير الداخلية 	

طرق التفسير الخارجية 	

الوحدة الثانية:

أاسسيات الصياغة القانونية

فقرة المبدأ في التقنين المدني 	

تقريب اللغة القانونية لمستخدم الوثيقة 	

إستخدام المصطلحات القانونية 	

مبدأ المنطق النظري البحت 	

مبدأ سهولة اإلستخدام 	

الوحدة الثالثة:

حتليل النص القانوين

تركيب الجملة القانونية 	

الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم 	

	 legal subject الفاعل

	 legal action الفعل القانوني

تصنيف الفاعل القانوني 	

الوحدة الرابعة:

أهشر األلفاظ القانونية يف اللغة العربية

الصيغ اآلمرة   	

صيغ االباحة وتخويل السلطة التقديرية 	

صيغ الحظر وابطال السلطة التقديرية 	

صيغ منح الحق وابطاله، وصيغ تخويل االختصاص 	

صيغ الشرط واالشتراط 	

الوحدة الخامسة:

ورشة عمل الصياغة الترشيعية وصياغة المذكرات للمحاكم

والتنظيم  	 والتخطيط  الرقابة  في  ،كأداة  القانونية  والمذكرات  المحاضر  أهمية 

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. 	

القانونية  	 بالمذكرات  وعالقته  االتصاالت  ومفهوم  التنظيمي  الهيكل  عالقات 

واللوائح.

حاالت عملية ومناقشات وحوار في إعداد المذكرات واللوائح القانونية 	
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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 :........................)اصول التفسير القانوني وكتابة المذكرات القانونية ®( 

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.


