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صياغة النظم واللوائح القانونية
والقرارات االدارية

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

مقدمة:

هذا البرنامج التدريبي صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات اإلدارية، سيتناول المفاهيم األساسية للنظم واللوائح والقرارات اإلدارية، والمهارات األساسية في الكتابة القانونية، 

والصياغة القانونية وأنواعها وسماتها وقواعدها، وفى الجانب العملي سيتم التدريب على كيفية وضع النصوص التشريعية والالئحية، وصياغة القرارات اإلدارية والتأديبية. مما 

سيساهم فى إلمام المشاركين بالمبادئ والقواعد التي تحكم الصياغة القانونية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم القانونية.

تهدف هذه الدورة الى تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم علماً بماهية القوانين والنظم واللوائح والقرارات اإلدارية، وبيان األحكام القانونية في صياغة كل منهم، وما هي الضوابط 

السليمة لصياغة كل من القوانين والنظم واللوائح بأنواعها، وكذا القرارات اإلدارية بأنواعها المختلفة. 

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من 	

اإللمام بكل القواعد المنظمة للحياة الوظيفية سواء كانت قواعد دستورية أو تشريعية أو الئحية أو قرارات إدارية فردية. 	

تفهم مدلوالت صياغة النظم واللوائح والقرارات اإلدارية 	

تحديد األساس التشريعي والضوابط العامة للوائح القانونية 	

تصحيح القرارات اإلدارية وإعداد الصياغات الالزمة لها 	

إعداد اللوائح التنظيمية بالشكل الصحيح 	

معرفة ما المقصود بكل من القانون والنظام والالئحة وأركان كل واحد منهم 	

التعرف على أنواع اللوائح 	

معرفة معنى القرار اإلداري وأركانه 	

التعرف على أنواع القرارات اإلدارية 	

بيان كيفية نفاذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات اإلدارية على اختالف أنواعها 	

بيان أحكام عدم رجعية القرارات اإلدارية ووقف نفاذها 	

بيان أسباب نهاية ـ أو إنتهاء العمل ـ بالقوانين والنظم واللوائح والقرارات اإلدارية وبطالنها وإنعدامها وسحبها 	

أساليب الصياغة النموذجية لكل من مشروع القانون والنظام واللوائح والقرارات اإلدارية على إختالف أنواعها )لغوياً / فنياً / قانونياً( 	

بيان أصول التصميم لكل من القوانين والنظم واللوائح وتبويبها، وتصميم القرارات اإلدارية على اختالف أنواعها 	

معرفة ما يلزم من مؤهالت وأدوات لتنمية مهارات الكتابة القانونية واألصول والشروط الفنية للكتابة القانونية 	

المنهجية:

تستخدم هذه الدورة التدريبية مجموعة متنوعة من النقاشات الجماعية إلى جانب التمارين الفردية والجماعية، كما سيتم استخدام عدد من التمارين الكتابية خالل الدورة.

الفئات المستهدفة:

مدراء  ورؤساء اإلدارات القانونية والعاملين بها 	

المهتمين بالشأن القانوني 	

المستشارين القانونيين في اإلدارات الحكومية 	

المستشارين القانونيين في الشركات 	
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صياغة النظم واللوائح القانونية
والقرارات االدارية

محتويات البرنامج:

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

المحتويات األاسسية للصياغة القانونية:

ضرورة اتباع طرق الصياغة والكتابة القانونية فى النظام المعاصر 	

التأكد من كون الوثيقة مالئمة للهدف الذى نفذت من أجله 	

معرفة العوامل الالزمة لسهولة استخدام الوثيقة القانونية 	

سهولة الفهم 	

ارتباط شكل ومضمون الوثيقة القانونية ببعضهم البعض 	

ضرورة اتباع الشكليات والسمات العامة للوثيقة القانونية 	

استكاشف أخطاء الكتابة القانونية:

الكلمات المتشابهة التي قد يسهل الخلط بينها 	

استبعاد الكلمات غير الضرورية 	

استخدام مصطلحات متسقة 	

االلتباس/ الغموض: كيف نتجنبه 	

المعاني المبهمة: كيف نتجنبها 	

إساءة استخدام حروف الجر في التواريخ 	

الكلمات التي قد تتسبب في إشكاالت 	

الكلمات المتنازع عليها باستمرار 	

الضمائر الشخصية 	

اختيار الكلمات الصحيحة 	

إعادة كتابة الجمل إلزالة الفروقات بين الصيغة الموّجهة للذكر/ األنثى 	

المحتويات الفرعية لصياغة اللواحئ والمذكرات القانونية:

استخدام اللغة القانونية 	

ضرورة استخدام مهارات الصياغة 	

استخدام المشروعية وكتابة المراسالت والمذكرات القانونية 	

مذكرات للبحث القانونى والفحص 	

مذكرات مرافقة للتحقيق اإلدارى 	

ضرورة البعد عن اإلسهاب عند كتابة المذكرات القانونية 	

كتابة المذكرات القانونية بطرق شكلية 	

إعداد قواعد وأصول المذكرات القانونية 	

مذكرات للقاع أمام المحكمة   	

النظم واللواحئ الداخلية:

 تعريف النظم واللوائح الداخلية 	

التفريق بين النظم واللوائح 	

أنواع النظم واللوائح وخصائص كل منها 	

طريقة صياغة النظم واللوائح الداخلية 	

فن الصياغة:

الصياغة التشريعية: 	

تنظيم الوثيقة القانونية 	

اختيار المفردات 	

بناء الجملة التشريعية 	

عناصر القاعدة القانونية 	

أصول حسن السبك 	

قواعد الوضوح والدقة 	

كتابة اخلطابات القانونية:

الشكل العام للخطاب 	

نص الخطاب 	

إنشاء الخطاب 	

سجل كتابة الخطابات 	

جمل نموذجية في الخطابات القانونية 	

معالجة كتابة الخطابات: النظر في المشكالت العشر األكثر شيوعاً 	

إعادة كتابة الخطابات 	

إعادة كتابة الجمل غير الرسمية واستبدالها بالجمل الحديثة 	

تصحيح األخطاء الشائعة في كتابة الخطابات 	



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

)صياغة النظم واللوائح القانونية والقرارات االدارية( 

التــاريــخ :........................

المكان / المدينة :................

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

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

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

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

رسوم االشتراك تشمل المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة

ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

ولكن قامت شركة يوروماتيك بالحصول على أسعار خاصة 

للمشاركين في المؤتمر بادر بالحجز السريع لتستفيد من 

الخصومات الخاصة.


