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مقدمة:
تعكس الكتابة القانونية عالماً خاصا بها، ومثلما يصعب على أي شخص غير متخصص 
فى الكمبيوتر، مثاًل، أن يقوم يإنشاء برنامج للكمبيوتر، يصعب كذلك على أي شخص 
غير متخصص فى القانون أن يفهم كيف يكتب أو يفهم القانون، ويعتبر تحويل المفاهيم 
القانونية والمفردات القانونية بشكل فعال إلى مصطلحات يسهل على الكافة فهمها من 

أهم التحديات التى يواجهها رجل القانون.

المنهجية:
يتناول البرنامج التدريبي موضوع غاية في األهمية وهو القواعد الفنية واساليب صياغة 
إكتساب  للمشاركين  يحقق  الذي  بالشكل  عليها  العملي  التدريب  مع  القانونية  الوثائق 
مهارات الصياغة القانونية للوثائق بشكل احترافي، لذا نستخدم المنهج الموضوعي في 

عرض تلك القواعد والتدريب عليها.

الفئات المستهدفة:
المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية باللغتين  	

العربية واالنجليزية
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة  	

الجنسيات
المحامون والباحثون القانونيون بمكاتب المحاماه والمؤسسات القانونية  	

واالستشارية
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات  	

المختلفة

أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات  	

والحكومية والخاصة
العاملون بجهات تقديم النصح والمشورة للجهات االدارية والمؤسسات  	

الخاصة
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة 	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها 	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح 	
المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض  	

المنازعات الناشئة عنها
المختصون باإلشراف على العقود بإدارات المشروعات 	

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

مبادئ الصياغة القانونية واهداف الصائغ القانوني 	
الصياغة التشريعية للقوانين واالنظمة 	
الصياغة الفنية لشروط العقود 	
أنواع البنود العقدية وطريقة صياغتها 	
التركيب الفني والقانوني للقاعدة القانونية 	
إستخدامات أشهر الصياغات القانونية في اللغة العربية 	
التدريب العملي على الصياغة القانونية والتشريعية 	
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الوحدة االولى: 
المهارات الفنية لرتكيب اجلمل الترشيعية

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

الوحدة الثانية:
الرتكيب النموذجي للعقود

الديباجة وأهميتها 	
أنواع البنود والشروط العقدية 	
مضمون العقد 	
المرفقات والمالحق 	
تعريف المصطلحات 	

الوحدة الثالثة:
أنواع الصياغة القانونية

الصياغة المادية 	
الصياغة المعنوية 	
الصياغة الجامدة 	
الصياغة المرنة 	
احالل الكم محل الكيف والقرينة والحيلة القانونية في الصياغة 	

الوحدة الرابعة:
أهشر األلفاظ القانونية واكتاشف الثغرات

الصيغ اآلمرة 	
صيغ االباحة وتخويل السلطة التقديرية 	
صيغ الحظر وابطال السلطة التقديرية 	
صيغ منح الحق وابطاله، وصيغ تخويل االختصاص 	
صيغ الشرط واالشتراط 	

الوحدة الخامسة:
إسلوب الصياغة القانونية

تدقيق صياغة األفكار 	
شكل صياغة االجراءات والفرق بين القرار والالئحة 	
الصياغة المادية والمعنوية لإلجراءات 	
الصياغة الجامدة والمرنة لإلجراءات 	
توصيات الصياغة القانونية 	



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 :........................)الصياغة القانونية للعقود وكيفية إكتشاف الثغرات 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.


