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مقدمة:
العقد المكتوب باحترافية ومهارة يحمي جميع أطرافه من الوقوع في االلتباس في الفهم، 
حتى لو ادعى أحد األطراف - لوجود غرض ما في نفسه - على وجود التباس في أحد 
فقرات العقد، فإنه لن يمكنه أبداً أن يقدم شكواه إلى المحكمة ألنه ببساطة يعلم مقدماً أنه 
سيخسر القضية طالماً أن الطرف الثاني ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت 
وإنما هو معنى واحد،  المعنى معنيان  يحتمل  التي معها ال  بالمهارة والطريقة  كتابته 
وكذلك المذكرة القانونية محكمة الصياغة تؤدي دورها المناط بها سواءاً كان هذا الدور 
في دعوى قضائية أم رأي غير ملزم ففي كل االحوال هناك مهارات مطلوبة للصياغة 

نتعرف عليها في هذا البرنامج التدريبي.

المنهجية:
المشارك  تعريف  على  تقوم  منهجية  خالل  من  بدوره  التدريبي  البرنامج  هذا  يقوم 
االساليب  على  تطبيقية  عمل  ورش  خالل  من  العملي  التطبيي  مع  نظرياً  بالمهارات 
العملية للصياغة في العقود المذكرات القانونية، ويتم ذلك من زاويتي الشكل والمضمون 

مع التدريب العملي. 

الفئات المستهدفة:
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة.�	
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات.�	
المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها.�	
القانونية �	 والمؤسسات  المحاماه  بمكاتب  القانونيون  والباحثون  المحامون 

واالستشارية.
القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات.�	
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة�	
مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود وتنفيذها بالجهات المختلفة.�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف أغراضها.�	

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

اكساب المشارك المهارات األساسية لمراجعة العقود من حيث الشكل والصياغة �	
والمضمون.

تقنيات مستخدمة في �	 للعقود وذلك باستخدام  النموذجي  بالتكوين  إلمام المشاركين 
مختلف األنظمة القانونية لتكون صالحة للتعامل بها وفقاً لقوانين الدولة.

دراسة اختيار االلفاظ المناسبة في مكانها المالئم للتعبير عن المعنى المقصود.�	
وتركيب �	 الفقرات  زاوية  من  العقود  لصياغة  العملية  المهارات  المشارك  إكساب 

العقد.
كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للعقود والكتابة القانونية له.�	
تنمية المهارات العملية في مجال إعداد وكتابة المذكرات القانونية.�	
في �	 عليها  المتعارف  للصياغات  المختلفة  لالستخدامات  المستفيضة  الدراسة 

المذكرات.
التطبيق العملي لكيفية الصياغة وإعداد ومراجعة العقود والمذكرات.�	

المحتويات الرئيسية

أاسليب الصياغة والتميزي بني الصياغة والكتابة القانونية:

التمييز بين مصطلح الكتابة والصياغة القانونية �	
السمات الشكلية للوثيقة القانونية ووحدة شكل الوثيقة.�	
الدقة والوضوح واإلحاطة بكافة جوانب المعنى�	
اتباع التقاليد القانونية المتوارثة�	
أصول حسن الصياغة�	

المهارات الفنية يف الصياغة العقدية:

كيفية فهم الكلمات في السياق القانوني�	
التخاطب، الغموض، االلتباس�	
ثبات التغيير في النص القانوني�	
بناء وتحسين الفقرات�	
انتقاء المفردات، وعالمات الترقيم�	

القالب العقدي:

اختيار القوالب المالئمة�	
الصياغة الفنية والقانونية للديباجة�	
مضمون العقد وصياغة الشروط العقدية�	
تعريف المصطلحات�	
المالحق والمرفقات وصياغتها�	

صياغة المذكرات القانونية والقضائية:

الصفات الواجب توافرها فى كاتب المذكرة.�	
المرحلة السابقة على صياغة المذكرة.�	
كيفية كتابة المذكرة فى صياغة قانونية فنية سليمة�	
اإلطار العام الذى يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحية الشكلية.�	
المذكرات التى تقدم من المدعى أو المدعى عليه أمام المحاكم االبتدائية.�	
مذكرات التحقيق التأديبي.�	

الرتكيب الترشيعي للنظم واللواحئ والقرارات:

الديباجة ومواد االصدار�	
أركان النظام التشريعي والقرار االداري والالئحة�	
نفاذ القرار االداري في مواجهة االفراد واالدارة�	
بطالن القرار وانعدامه�	
االحكام الختامية للنظم والقرارات�	



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 :........................)االسس القانونية إلعداد العقود، المذكرات والقرارات ®( 

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.


