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الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح

المحتويات البرنامج:

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

مقدمة:
الصياغة القانونية يجب أن تكون صياغة متخصصة في قالب قانوني صحيح، ملزمة، وليست مجرد صياغة إنشائية، أو صياغة استعراضية تبين بالغة اللغة، أو صياغة يقترحها 
من ليس لهم الخبرة الفنية القانونية الالزمة أو الكافية في الصياغة، بل الصياغة الفنية المتخصصة القائمة على أسس علمية، فمشروعات القوانين يجب ان تتضمن احكام تمهيدية 
وموضوعية وختامية والتي تختلف أنواع كل فئة منهم، بل ويجب ان تتضمن مذكرات ايضاحية واحياناً مذكرات تفسيرية. وهي ما ينصب عليه ورشة العمل هذه مع تدريب 

المشاركين بشكل عملي على الصياغة التشريعية من حيث الشكل واأللفاظ.

أهداف الدورة:
سيتمكن الماشركون يف هناية الدورة من:

دراسة أساليب الصياغة التشريعية أنواع القواعد القانونية في األنظمة والقوانين 	
معرفة المهارات األساسية في الصياغة التشريعية وتركيب الجمل التشريعية. 	
معرفة عيوب الصياغة القانونية وكيفية تفاديها 	
دراسة ضوابط الصياغة للتشريعات والقوانين 	
التعرف على األسلوب الوصفي ومحتويات المذكرة االيضاحية 	
معرفة خطوات صياغة المذكرات التفسيرية 	
عمل الدراسة المتعمقة لخطوات اعداد مشروع القانون وأنواع االحكام القانونية التي يجب ان يحتويها المشروع 	
ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية الصياغة التشريعية للقوانين والقرارات. 	
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أاسليب الصياغة الترشيعية: 

القواعد اآلمرة والمكملة والمفسرة 	
الصياغة الجامدة 	
الصياغة المرنة 	
الصياغة المادية 	
الصياغة المعنوية 	

عيوب الصياغة الترشيعية:

األخطاء المادية 	
النقص 	
الغموض 	
التعارض 	
التكرار 	

ضوابـــــــط الصياغة التشــــريعية:

مبدأ المشروعية 	
نظام الصائغ التشريعي 	
األسباب الموجبة 	
المسودات والمشروعات 	
المذكرات 	
اإلصدار 	

المذكرات االيضاحية والتفسريية للترشيع:

المحتويات 	
األسلوب الوصفي وثبات المدلول 	
خطوات االعداد للتشريع 	
الخطة التنفيذية 	
الرقابة والتقييم 	
نماذج عملية 	

خطوات االعداد للترشيع ومراجعته:

الديباجة ومواد االصدار 	
االحكام التمهيدية 	
االحكام الموضوعية 	
االحكام الختامية للنظم والقرارات 	
المالحق 	



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 :........................)الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح(

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.


