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مقدمة:
التشريعات تُنِظم وتُّسيّر حركة المجتمع كله )بأفراده ومنظماته المختلفة(، وبناء 

التشريع فن قانوني هندسي ال يقل عن الهندسة المدنية والمعمارية التي إذا حدث أي 
خطأ فيها ينهار المشروع الذي تم إنشاؤه، كذلك التشريعات تحتاج إلى فن ودقة في 

الصياغة حتى ال يتعرض المجتمع كله أو أي من منظماته ألي مشكالت تنظيمية 
تعيق حركته، لذلك فإن شركة يوروماتيك تقدم برنامج فن صياغة النظم واللوائح 

والقرارات االدارية بإسلوب متميز يحقق االهداف المرجوة منه للمشاركين.

المنهجية:
الصياغة القانونية صياغة متخصصة في قالب قانوني صحيح، ملزمة، وليست مجرد 
صياغة إنشائية، أو صياغة استعراضية تبين بالغة اللغة لذلك فإن المنهجية االفضل 

للتدريب في هذا البرنامج هي منهجية التأصيلية بشكل مقارن بين اساليب الصياغة في 
النظامين القانونيين الالتيني واالنجلوسكسوني، لتتحقق االستفادة القصوى للمشاركين 

بالبرنامج.

الفئات المستهدفة:
المختصون بأمور التشريع والقرارات وتنفيذها بالجهات المختلفة.�	
القانونيون المختصون بإدارات التشريع بوزارات العدل والجهات �	

األخرى.
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات �	

والحكومية والخاصة.
المختصون بوزارات الشئون القانونية.�	
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.�	
القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة�	
أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والشركات على اختالف �	

أغراضها.

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

إكساب المشاركين المهارات العملية لصياغة اللوائح والقرارات من حيث �	
الشكل واختيار األلفاظ.

تحقيق واكساب المشارك المهارات األساسية في الصياغة التشريعية �	
وتركيب الجمل التشريعية.

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

الدراسة المستفيضة لالستخدامات المختلفة للصياغات المتعارف عليها �	
ومزايا وعيوب كل لفظ.

إكساب القائمين بالعمل القانوني مهارة إعداد قرارات ولوائح محكمة �	
الصياغة

دراسة تقنيات ومفاهيم كتابة القرارت واللوائح والتعاميم من خالل �	
التطبيق العملي على الصياغة.

كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للقرارات واللوائح.�	
ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية الصياغة التشريعية للقوانين والقرارات.�	

مبدأ التدرج الترشيعي:

الدساتير�	
التشريعات واألنظمة�	
القوانين التنفيذية�	
القرارات واللوائح�	
التعاميم والتعليمات اإلدارية�	

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�	

الصياغة الفنية للقاعدة القانونية واجلملة الترشيعية:

تركيب الجملة التشريعية�	
الفرض/ الحالة�	
الحكم�	
	� legal والفعل القانوني ،legal subject المخاطب بالحكم: الفاعل

action
إختالفات الجمل اللغوية عن التشريعية�	

واسئل حتسني 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�	

ورش عمل:

الصياغة التشريعية )اختيار االلفاظ(�	
تقييم صياغة اللوائح والقرارات اإلدارية�	



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 :........................)اآلليات القانونية في صياغة اللوائح والقرارات اإلدارية ®( 

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.


