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محتوى البرنامج:

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

مقدمة:
تم تصميم هذه الدورة  كي يتمكن المشاركين من اتقان ومعرفة  :األساليب التقنية في 
صياغة األوراق القانونية ولوائح القرارات،   أنواع اللوائح القانونية، وأحكامها، أنواع 
القرارات اإلدارية، وأحكامها القانونية، متطلبات تنمية مهارات الكتابة القانونية، أصول 
تصميم  إداري،  لقرار  الٌمحكمة  الصياغة  أصول  الئحة،  لمشروع  الٌمحكمة  الصياغة 
مشاريع اللوائح والقرارات اإلدارية، اللوائح والقرارات المرتبطة بالتوظيف والتعيين 
وعالقة العاملين بالشركات وغيرها من جهات العمل، وأصول فهم وتفسير النصوص.

أهداف الدورة:

سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

التعرف على أهم القواعد القانونية لصياغة األوراق القانونية ولوائح القرارات . 	
اكتساب مهارات لغوية وعملية للقدرة على الصياغة الفنية. 	
التزود بأساليب الكتابة للصياغات القانونية لألوراق القانونية واللوائح والقرارات  	

اإلدارية.
البحث في أهمية صياغة القرار اإلداري وكيفية جعله فّعال وعدم افراغه من  	

مضمونه.

االرتقاء في أساليب الصياغة وذلك من خالل فهم القانون وخصائصه وتقسيماته  	
ومعرفة طرق وأساليب الصياغة وأنواعها والمبادئ العامة والضوابط التي يجب 

مراعاته في صياغة األوراق القانونية والقرارات اإلدارية .

المنهجية:

تقوم منهجية التدريب في هذا البرنامج على منهجية تفاعلية مع المشاركين في العرض 
حاالت  دراسة  خالل  من  العملي  التدريب  مع  الصحيحة،  الصياغة  لقواعد  النظري 
واقعية يتم من خاللها عرض صياغات مختلفة من دول مختلفة للوصول بالمشارك إلى 

اإلبداع في مهارات صياغة األوراق  والمستندات القانونية.

الفئات المستهدفة:

القانونيون المختصون بإبرام العقود ، أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات 
الحكومية والشركات والحكومية والخاصة، مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات 
بالمؤسسات  ومساعدوهم  القانونيون  المستشارون  المختلفة،  بالجهات  وتنفيذها  العقود 

والوزارات والمصالح والمختصون في الشئون القانونية والمحامون والقانونيون.
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أهم القواعد الفنية للصياغة:

معرفة طبيعة الورقة القانونية المراد صياغتها )قرار – الئحة – نظام- قانون( 	

كيف نقوم بتنظيم الوثيقة القانونية وما هي األولويات في الصياغة. 	

أهم األدوات اللغوية والقانونية التي يجب استخدامها اثناء عملية الصياغة. 	

وضع التراكيب اللغوية والقانونية ضمن السياقات التصحيحية للوصول لصيغة  	

مفهومة وقابلة للتطبيق.

كيف نبدأ بالكتابة والصياغة القانونية:

ما هي أهم األفكار والنقاط الرئيسية التي يجب وضعها في بداية الصياغة  	

القانونية.

طرق استخدام العناوين الرئيسية والفرعية. 	

طرق الربط بين الكلمات والجمل وأساليب اللغة العربية في ذلك. 	

بداية ونهاية الوثيقة القانونية 	

الرتكيبة القانونية ل )النظام – القرار اإلداري – الالحئة ...(:

دور النظام القانوني والهيكل التنظيمي ال صدار األوامر والقوانين )سلطة  	

تشريعية – تنفيذية( في حسن تطبيق القرارات اإلدارية.

أصول صدور القرارات اإلدارية واللوائح وعوامل األبطال والبطالن. 	

األحكام الختامية للقرارات اإلدارية  	

المالحق واللوائح التفسيرية للقرارات اإلدارية. 	

طرق صياغة األنظمة الداخلية للمنظمات احلكومية واخلاصة:

تحديد السياسات واإلجراءات المطلوب تنظيمها 	

بناء خطة ونموذج العمل تمهيدا لصياغته وفق أسلوب قانوني اداري محترف 	

معرفة القوانين واألنظمة التي يجب االستناد عليها لكتابة النظام الداخلي للمنظمة 	

ضبط النظام من الناحية النظرية والعملية تمهيدا ال صدارة والبدء بتنفيذه 	

اهم أاسليب اختاذ القرارات اإلدارية ومدى موامئهتا للحارض 

والمستقبل:

تحديد وإصدار القرارات االستراتيجية من خالل دراسة الخطة العامة للمنظمة  	

وتنفيذ ذلك من قبل كل دائرة من الدوائر.

الصياغة القانونية للقرارات اإلدارية  	

حاالت عملية لصياغة )القرار اإلداري – النظام – الالئحة ...( 	



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 :........................)األساليب التقنية في صياغة األوراق القانونية ولوائح القرارات (

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.


