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مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني ®
األصول اللغوية في الصياغة التشريعية وجدارة التفسير والتحليل للنصوص القانونية



مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني ® 

EuroMaTech is proud to be associated with the following accreditation bodies:
MEMBER

مقدمة:
تعد نوعية الصياغة التشريعية مكونا مهما من مكونات اإلدارة الرشيدة. وهي في مفهومها االصطالحي تعني تهيئة القواعد القانونية وبناءها على هيئة مخصوصة وفقاً لقواعد 
مضبوطة تلبية لحاجة تستدعي التنظيم في سلوك األفراد والجماعات والهيئات على نحو ملزم. فهي إفراغ إرادة المشرع وقصده في ألفاظ النص القانوني بصورة القصر والشمول 
بمعنى أال يتجاوز النص القانوني مراد المشرع وال يقصر عنه ويتطلب القصر والشمول أن تكون األلفاظ على درجة عالية من الوضوح بما يمنع عنه التأويل والتفسير خارج 

مقتضاه أو خالف القصد .

 تهدف هذه الدورة إلى تعزيز مهارات المشاركين في مجال تفسير وصياغة النص القانوني، وذلك من خالل التركيز على عدة محاور تشمل معايير الصياغة التشريعية، واألصول 
العامة للصياغة التشريعية، وعناصرها وأنواعها وطبيعتها وخصائصها، وأنواع ومذاهب وطرق التفسير القانوني.

اهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون من التمزي يف:

كيفية التحليل للنص القانوني 	
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 	
اسس إعداد والصياغة القانونية للمحاكم 	
مبدأ المشروعية وكتابة المذكرات والمراسالت القانونية للمحاكم 	
الشروط الموضوعية لكتابة المذكرات القانونية 	
الشروط الشكلية لكتابة المذكرات القانونية 	
أصول وقواعد إعداد المذكرات القانونية 	
وجوب البعد عن االسهاب عند كتابة المذكرات القانونية 	
المذكرات المرافقة للتحقيقات اإلدارية 	
مذكرات الفحص والبحث القانوني 	
مذكرات الدفاع أمام المحاكم 	

منهجية التدريب:
تقوم منهجية التدريب لدينا في هذه الدورة التدريبية ، على أسس المشاركة والتفاعل والممارسة العملية لمساعدة المشاركين على ترسيخ وتوكيد معارفهم ومهاراتهم التي يكتسبونها 

خالل فترة البرنامج ، مما يساعد على تعزيز عملية التدريب من خالل الخبرة المباشرة. ونستخدم مجموعة تقنيات ووسائل تدريبية متنوعة ومنها:
المحاكاة: استعراض سيناريوهات شبيهة لحاالت عملية لتحسين مستوى الوعي في مجال العمل وتطوير المهارات والجدارات. 	
ب. 	 تمثيل األدوار: القيام بتأدية أدوار لحاالت معينة ضمن مجموعات وتحت إشراف وتوجيه المدرِّ
مة لجلسات التدريب. 	 العروض المرئية: وسائل مرئية مدعِّ
األلعاب واألنشطة التدريبية: استخدام وسائل وألعاب متنوعة تعزز آلية التدريب وتكسبها المتعة والحماسة. 	
حلقات النقاش: استخدام طريقة التواصل التفاعلية ما بين الُمحاضر والمشاركين لزيادة فرص المشاركة والتعلّم. فالنقاش فيما بين المتدربين وبين المدّرب يعزز ويدعم  	

عملية التدريب، كما وأن استجابة للمشاركين خالل التدريب تساعد المدّرب في تحديد ما إذا تمت عملية التدريب على النحو المرجو. كذلك فإن النقاش يمنح المشارك إمكانية 
المشاركة بفاعلية خالل التدريب، األمر الذي يساعد على ترسيخ المعلومات واستخدامها الحقاً.

دراسة الحاالت العملية: وهي وسيلة مهمة في الدورة  ويتم خاللها دراسة ومراجعة المواد المقدمة سواء بصورة فردية أو جماعية لفهم فحوى الموضوع ومن ثم عرض  	
النتائج للمتدربين اآلخرين.



المحتويات البرنامج:

مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني ® 

التفسري القانوين:

مذاهب التفسير 	

النصوص التي يجوز تفسيرها 	

حاالت الغموض والنقص واالخطاء المادية 	

طرق التفسير الداخلية 	

طرق التفسير الخارجية 	

أاسسيات الصياغة القانونية:

فقرة المبدأ في التقنين المدني 	

تقريب اللغة القانونية لمستخدم الوثيقة 	

إستخدام المصطلحات القانونية 	

مبدأ المنطق النظري البحت 	

مبدأ سهولة اإلستخدام 	

حتليل النص القانوين:

تركيب الجملة القانونية 	

الفرض/ الحالة، والحكم: المخاطب بالحكم 	

	 legal subject الفاعل

	 legal action الفعل القانوني

تصنيف الفاعل القانوني 	

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 	

ورشة عمل الصياغة الترشيعية وصياغة المذكرات أمام المحاكم:

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

)مهارات الصياغة التشريعية والتفسير القانوني ®( 
األصول اللغوية يف الصياغة الترشيعية وجدارة التفسري والتحليل للنصوص القانونية

التــاريــخ :........................

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.


