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مقدمة:

الكتابة القانونية هي عملية فنية دقيقة تحتاج لمراعاة قواعد وأسس علمية تضمن تحقيق 
واإللتزامات  الحقوق  بها  تتشكل  ودقيقة  محكمة  قانونية  جمل  لوضع  المنشودة  الغاية 
التي تعد جوهر القانون ذاته وتمتد إلى شكل الوثيقة القانونية والقواعد الحاكمة للشكل، 
بل واالسلوب اللغوي المستخدم في الكتابة ذاتها. وتستمد الكتابة القانونية أهميتها من 

القانون ذاته، فبدون الكتابة لن تحقق الوثائق القانونية غايتها المنشودة.

المنهجية:

تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهجية تفاعلية مع المشاركين في العرض 
النظري لقواعد الكتابة القانونية سواء في التحليل القانوني أو الصياغة القانونية، وكذلك 
التدريب العملي من خالل دراسة حاالت واقعية يتم من خاللها عرض أشهر الصياغات 
القانونية المستخدمة، ومميزات وعيوب كل لفظ قانوني وداللته للوصول بالمشارك إلى 

اإلبداع في الكتابة القانونية.

األهداف:

سيتمكن الماشركون من التمزي يف:

	wاسس الكتابة القانونية

	wكيفية كتابة وثائق التحليل القانوني

	wالبحث القانوني وأهمية التكييف القانوني وكيفية القيام به

	wمبادئ الصياغة القانونية واهداف الصائغ القانوني

	wأصول حسن الصياغة القانونية

	wالتركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية

	wوسائل التأكد من ان صياغة الوثيقة القانونية سليمة ومحققة لالهداف

	wاإلستخدام األمثل ألشهر الصياغات القانونية في اللغة العربية

	wاإلستخدامات السليمة والخاطئة للصيغ القانونية في اللغة اإلنجليزية

	wتطبيق قواعد ومناهج الصياغة القانونية بشكل متكامل

المحتويات الرئيسية

الوحدة االولى:
أاسسيات الصياغة القانونية

	wفقرة المبدأ في التقنين المدني
	wتقريب اللغة القانونية لمستخدم الوثيقة
	wإستخدام المصطلحات القانونية
	wمبدأ المنطق النظري البحت
	wمبدأ سهولة اإلستخدام

الوحدة الثانية:
األاسليب المتقدمة للصياغة القانونية

	w Walking through، :التأكد من مالئمة الوثيقة القانونية للغرض منها
What if

	wTabulation إسلوب التبنيد
	wتماثل الصياغات وأوجه االختالف
	wتحقيق الدقة والوضوح في القواعد القانونية
	wوحدة الشكل ووحدة الموضوع للوثيقة القانونية

الوحدة الثالثة:
الصياغة الفنية للقواعد القانونية

	wتركيب الجملة القانونية
	wالفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم
	wlegal subject الفاعل
	wlegal action الفعل القانوني
	wتصنيف الفاعل القانوني

الوحدة الرابعة:

إستخدامات أهشر األلفاظ القانونية يف اللغة العربية

	wالصيغ اآلمرة

	wصيغ االباحة وتخويل السلطة التقديرية

	wصيغ الحظر وابطال السلطة التقديرية

	wصيغ منح الحق وابطاله، وصيغ تخويل االختصاص

	wصيغ الشرط واالشتراط

الوحدة الخامسة:

إستخدامات أهشر األلفاظ المتداولة يف اللغة اإلجنلزيية

	wShall / Shall not

	wMay / May not

	wMust

	wBe entitled to

	wIs authorized to

	wHas the authority

الوحدة السادسة:

ورشة عمل عىل الكتابة القانونية



نمـــــوذج التسجيــــــل

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 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

)إعداد وصياغة العقود الحكومية بالعربية واإلنجليزية ®(
وثائق المناقصات - عقود اإلنشاءات واألشغال العامة - عقود المقاولة من الباطن - عقود التوريد - عقود االمتياز - عقد البوت

التــاريــخ :........................

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

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

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

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

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

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

	w00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي: 

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

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.


