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مهارات الكتابة وتقنيات الصياغة للعقود
واللوائح والتشريعات

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

مقدمة:
تم تصميم هذا البرنامج، لتنمية كفاءات ومهارت المشاركين في : تطبيق تقنيات الصياغة القانونية والتمييز بين أشكال الكتابة القانونية.، الصياغة الرصينة للتشريعات واألنظمة 

واللوائح والعثود بأسلوب تقني، الصياغة الدقيقة للعقود على اختالف أنواعها لتجنب وجود أي ثغرات بها، معرفة المفاهيم الحديثة والمبادئ القانونية والتشريعات وقواعد الصياغات 

القانونية الالزمة، اكتساب المهارات اللغوية المرتبطة بالصياغات القانونية للعقود والتشريعات واللوائح واألنظمة الداخلية للمؤسسات، إتقان مهارات صياغة وكتابة العقود واللوائح 

والتشريعات وكيفية صياغة الكلمات وبناء الجمل القانونية السليمة، واالستفادة من التجارب والحاالت العملية التطبيقية في هذه الدورة والتي تمكنهم من صياغة الجمل القانونية 

والتشريعية وفق األصول المتعارف عليها قانونياً.

أهداف الدورة:

يف هناية هذا الربناجم، سيتمكن الماشركون من:

تطبيق تقنيات الصياغة القانونية والتمييز بين أشكال الكتابة القانونية.�	

الصياغة الرصينة للتشريعات واألنظمة واللوائح بأسلوب تقني.�	

الصياغة الدقيقة للعقود على اختالف أنواعها لمنع وجود أي ثغرات بها.�	

معرفة المفاهيم الحديثة والمبادئ القانونية والتشريعات وقواعد الصياغات القانونية الالزمة�	

اكتساب المهارات اللغوية المرتبطة بالصياغات القانونية للعقود والتشريعات واللوائح واألنظمة الداخلية للمؤسسات.�	

إتقان مهارات صياغة وكتابة العقود واللوائح والتشريعات وكيفية صياغة الكلمات وبناء الجمل القانونية السليمة.�	

 تحقيق واكنساب المهارات األساسية في الصياغة التشريعية وتركيب الجمل التشريعية.�	

إكساب المهارات الالزمة الصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون�	

االستفادة من التجارب والحاالت العملية التطبيقية التي تمكنهم من صياغة الجمل القانونية والتشريعية وفق األصول المتعارف عليها قانونياً.�	

الفئات المستهدفة:
هذا البرنامج موجه إلى العاملون في المجاالت القانونية والتشريعية والعقود و كل من يراد إلمامهم  بمهارات الكتابة وتقنيات الصياغة للعقود واللوائح والتشريعات.
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مهارات الكتابة وتقنيات الصياغة للعقود
واللوائح والتشريعات

المحتويات الرئيسية 

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

مدخل للصياغة القانونية:

مهارات الكتابة القانونية اإلبداعية�	

تقنيات الصياغة القانونية�	

الصياغة التشريعية وتقنياتها�	

تقنيات صياغة وتصميم العقود�	

الصياغة اجلامدة والصياغة المرنة:

الصياغة الجامدة�	

الصياغة المـــرنة�	

الحاجة للصياغتين معا�	

طرق الصياغة القانونية:

الطرق المادية�	

الطرق المعنوية�	

عوامل جودة الصياغة القانونية�	

قواعد الصياغة الترشيعية:

المنطق العلمي�	

حرفية الصائغ�	

أساليب زيادة الدقة في الصياغة التشريعية�	

عيوب الصياغة�	

المهارات اللغوية وأسلوب الصياغة:

استخدام الكلمات.�	

أساليب بناء الجملة القانونية.�	

األدوات الالزمة لتنمية مهارات الكتابة القانونية.�	

أسلوب وقواعد إجراءات كتابة البحث القانوني.�	

ضوابط الترجمة القانونية.�	

ورشة عمل ألنواع الترجمة القانونية.�	

صياغة اللواحئ والمذكرات القانونية:

تصميم اللوائح والقرارات اإلدارية وتبويبها�	

المذكرات القانونية�	

مفهوم وأهمية المذكرات القانونية�	

أنواع المذكرات القانونية�	

ضوابط صياغة المذكرات القانونية بأنواعها�	

األصول والشروط الفنية للكتابة القانونية�	

صياغة وتصميم المذكرات القانونية�	

بناء اجلملة القانونية:

طبيعة وخصائص الجملة القانونية�	

األساليب المستخدمة في بناء الجملة القانونية�	

استخدام عالمات الترقيم�	

ضوابط صياغة الوثائق والمستندات واألوراق القانونية�	

ضوابط صياغة العقود ومراحلها�	

مراحل وقواعد الصياغة للعقود:

مفهوم الصياغة القانونية للعقود�	

مراحل صياغة العقود�	

طرق وأدوات الصياغة القانونية�	

عيوب الصياغة التشريعية�	

أساسيات كتابة العقود القانونية�	

مبادئ وضوابط عامة في الصياغة�	

صياغة العقود وكتابتها�	

ورش عمل:

الصياغة القانونية )اختيار االلفاظ(  �	

تقييم صياغة اللوائح والقرارات اإلدارية�	

صياغة البنود العقدية�	



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

التــاريــخ :........................)مهارات الكتابة وتقنيات الصياغة للعقود واللوائح والتشريعات (

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

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

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

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

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: 

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.


