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التميز في بناء القواعد القانونية
والتنظيمية وصياغتها ®



التميز في بناء القواعد القانونية
والتنظيمية وصياغتها ® 

المحتويات البرنامج:

األهداف :

سيتمكن المشاركون من التميز في:

اإللمام بمتطلبات الصياغة التشريعية � 
مراحل إنتاج التشريعات واالنظمة والنصوص القانونية بشكل عام � 

المؤهالت الالزمة الصدار النظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون � 
دراسة بعض تقنيات كتابة القرارت واللوائح والتعاميم من خالل التطبيق العملي على  � 

الصياغة.
المهارات الفنية لصياغة التشريعات � 

وضع منهجية لضبط اسلوب ولغة النص القانوني � 
ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية صياغة بعض انواع الوثائق القانونية. � 

التميز في إعداد الصيغ القانونية للقرارات اإلدارية واألنظمة والتشريعات واللوائح � 

الوحدة األولى :

المهارات الالزمة للصياغة التشريعية

االساليب الحديثة في استخدام اللغة القانونية � 

تنظيم الوثيقة القانونية � 

عوامل تيسير فهم الوثيقة القانونية � 

المؤهالت المطلوبة في الصائغ القانوني � 

وسائل التأكد من مالئمة الوثيقة للغرض منها � 

الوحدة الثانية :

بناء القواعد القانونية

األصول القانونية في تركيب الجملة القانونية � 

الحالة القانونية / الفرض القانوني � 

الحكم القانوني � 

الفاعل القانوني، الفعل القانوني واختالفهم عن الفاعب والفعل في اللغة � 

الوصف القانوني ودوره في تعقيد الجملة القانونية  � 

الوحدة الثالثة:

قواعد صياغة النصوص القانونية

التحليل الموضوعي � 
التحليل االقناعي � 

� Form/ Format بناء الشكل أو القالب
إختيار االسلوب اللغوي � 

الصياغة التشريعية � 

الوحدة الرابعة:

أشهر الصيغ القانونية واستخداماتها

صيغ اإللزام � 

صيغ منح السلطة التقديرية � 

صيغ منح الحق وإبطاله � 

صيغ االختصاص � 

صيغ الشرط واالشتراط � 

صيغ الحظر والمنع  � 

الوحدة الخامسة:

وسائل تحسين الصياغة القانونية

خصص جملة لكل فكرة، وال تخصص أكثر من فكرة للجملة الواحدة � 
استخدم الجمل القصيرة ومتوسطة الطول � 

استخدم أسلوب التبنيد لتجنب استخدام الجمل الطويلة �
استخدم التوازي والتوازن والكلمات التكرارية التركيبية � 

وضع الكلمات المتصلة � 

الوحدة السادسة:

ورشة عمل الصياغة التشريعية

المقدمة :

صياغة التشريعات فن البد لتمام معرفته من دراسة مستفيضة وتجربة طويلة، 
ومن حق له أن يمارس صياغة التشريعات أو أسندت له هذه المهمة فالبد له 
من أن يكون لديه قدراً كبيراً من العلم والمعرفة في علم القانون وأصوله، 
عارفاً بتاريخ القانون وتطوره، مدركاً لظروف الزمان والمكان والبيئة التي 
نشأت فيها القواعد القانونية السابقة قادراً على التفرع منها إلى الفروض التي 
هو راغب أو مكلف بوضع حلواًل لها على شكل قاعدة قانونية من صفاتها 
العموم والتجريد واإللزام. إن صياغة التشريع تنطوي على أهمية كبيرة في 
تحسين النظام القانوني في الدولة، وتنقيته من الشوائب وتخليصه من حالة 

عدم االستقرار أو الغموض الذي قد ينتاب بعض تلك النصوص.

وكما تحرص دائماً شركة EuroMaTech على تزويد عمالئها ومشاركيها 
بالمهارات العملية والمهنية، فيتم تقديم البرنامج من خالل العرض النظري 

متبوعاً بالتدريب العملي على صياغة كال النوعين.
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نمـــــوذج الت�سجيــــــل

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 �صباحًا ــ 2.30 بعد الظهر. المحــا�ســرات 

:  الأولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 �شتـوزع �شهــادة ح�شــور علــى جميــع الم�شــاركين الذيــن اأتمــوا البرنامج.

c 2900 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر اأمريكي لل�سخ�ص الواحد c

�شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة وال�شاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة اإنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق

ل ت�شتمل ر�شوم البرنامج على الإقامة. 

اأ�شعار  على  بالح�شول  يوروماتيك  �شركة  قامت  ولكن 

ال�شريع  بالحجز  بادر  الموؤتمر  في  للم�شاركين  خا�شة 

لت�شتفيد من الخ�شومات الخا�شة.

c  مرفق طيه �شيك با�شم يوروماتيك       c  نقدًا

c  الرجاء ار�شال الفاتورة كما يلى:

.............................: الإدارة  الوظيفة:...................................   ................................. الم�شوؤول:  ال�شخ�ص  اإ�شم 

..............................: الفاك�ص:   .................................. الهاتف:  رقم   ......................................... الموؤ�ش�شة: 

ي
م

و
ل الي

و
د

ج
ال

ت
دا

ال�سها
ك

را
الأ�ست

م ا
و

ر�س
ع

ف
د

ة ال
ق

ري
ط

ز
ج

ح
ة الـ

مار
ا�سـت

يرجى تعبئة ا�ستمارة الحجز

1. يرجى ت�شجيلي في

..........................)التميز في بناء القواعد القانونية والتنظيمية و�صياغتها ®(  : التــاريــخ 

اإ�شـم الم�شـــــارك : ................................................................................................................................

...............................  : الإدارة   ...................................... الوظيفة:   ....................................... الموؤ�ش�شة: 

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

رقم الهاتف: ............................. الفاك�ص : ................................ البريد الإلكتروني: .......................................

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: 


