






 توهيذ

 .المانون في حياتنا-

 (.مثل فرنسي)المانوني مهندس المجتمع -

 -محامي االسرة)الوعي المانوني دليل على تمدم المجتمعات -

 (.انذار المخازن

 



 هحىرا الذورج

 

العمود واالستشارات )الصياغة المانونية : أوالا 

 (والمرارات والمحاضر

ا   (في العمل الوظيفي)االشكاالت المانونية : ثانيا

 



 :الصياغح القاًىًيح: أولا 

 

 العمود•

 االستشارات•

 المرارات•



 العقىد

 :اجزاء العمد•

 .االطراؾ(1)

 .دٌباجة العمد( 2)

 .شروط العمد( 3)

 .االحكام الختامٌة( 4)



 .أطراف العقذ( 1)

 :ضرورة تحدٌد ما ٌلً•

 .  االسماء الرباعٌة من والع البطالة الشخصٌةأ-

 .العناوٌن لؽاٌات التبلٌػب-

برٌد  -فاكس)طرٌمة التواصل المعترؾ بها من لبل الفرٌمٌن  -ج
 (.الكترونً

 :هنا

ال بد من : او اعتباري( توكٌل)اذا كان ممثالً لشخص طبٌعً -
 .التحمك من سند التمثٌل

الرجوع لسجالت وزارة الصناعة : اذا كانت شركة مثالً -
 (.محدثة)والتجارة بذات الٌوم 



 ديثاجح العقذ( 2)

 :صيغتها -أ

 ..وهو بهذه الصفة ٌحتاج إلى ... لما كان الفرٌك االول ٌمتهن ”

، فمد اتفك الفرٌمان ..ولما كان الفرٌك الثانً مستعد لتورٌدها 

 “: ...على ما ٌلً

 :أهميتها -ب

 .تحدٌد سبب التعالد1.

 (.الشروط)تفسٌر بالً بنود العمد 2.

 



 شروط العقذ( 3)

 .تحدٌد االلتزامات المتبادلة بٌن الفرٌمٌن: جوهرها( أ

ً . تحدٌد ما ٌلتزم كل فرٌك بأدائه للفرٌك االخر1. ً )تحدٌدها بكل دلة : اذا كان عٌنا (.  كماً ونوعا
  -ٌمكن االحالة فٌها على جدول ملحك بالعمد)تحدٌد موضوعه بكل دلة : أو اذا كان عمالً 

 (الدفعات المستحمة ومواعٌد استحمالها، أو المواد المطلوب تورٌدها بالتفصٌل: مثال

 (. االلتزام بعدم المنافسة مثالً )لد ٌتضمن تحدٌد ما علٌه االمتناع عن المٌام به -

 . الحك فً فسخ العمد باالرادة المنفردة او دون اعذار. 3.  تحدٌد مكان وزمان التنفٌذ. 2

 (كٌفٌة تسلٌم الماجور او مشروع المماولة،اسرار)التزامات ما بعد العمد. 5. تحمل تبعة الهالن. 4

 (التوازن في الحماية وعدم االنحياز لجهتن)علين بتموى هللا عند صياغة العمود . 4

وتفادٌتها ( سوء الفهم او التمصٌر)تولع االشكاالت التً لد تعتري تنفٌذ العمد : أهميتها( ب
 (.المانونً مهندس المجتمع: نستذكر)

:  فً حال لصر احد المماول. )التعوٌض االتفالً أو ؼرامات التأخٌر التنفٌذ االعتٌاضً: مثال-
 (.للمالن االستعانة بمماول آخر الكمال تنفٌذ العمد

- ً  .خٌار التجربة. خٌار الرؤٌة: شروط معترؾ بها فمها

زٌادة : مثل: لكن نؽٌر من تفاصٌلها: هنالن شروط مفترضة حكما دون الحاجة للنص علٌها-
 .  مدة الضمان ألكثر من سنة مثالً 

 



 أحكام ختاهيح( 4)

 :أمثلتها

 (.التوفٌك، الصلح، التحكٌم)لحل النزاع الوسائل البديلة -

ً المحكمة المختصة -  .مكانا

 (.فً حال تحرٌره بأكثر من لؽتٌن)للعمد عند النزاع اللغة المعتمدة -

االهلٌة، سند التمثٌل، المانون : أهمٌته)تحديد مكان وزمان انعماد العمد -
 (.واجب التطبٌك، تحدٌد محل التسلٌم ان كان معٌناً بالذات

، وعدد الصفحات التً حرر بها، وعدد نسخه، تحديد عدد بنود العمد-
 .وبٌد من كل نسخة منها

كل خط تولٌع، التولٌع المفتوح ؼٌر ممبول، ووب التولٌع : التوليع-
 (لضٌة الشٌكٌن واالحتٌال على مرٌض السرطان)امامن 

 .وجوب كتابة االسم والتولٌع على صفحات العمد كافة إن أمكن-

 

 

 

 



 الفٌيح والداريح وغيرها: الستشاراخ

 ضرورة تحدٌد طالب االستشارة وممدمها وتارٌخ طلبها وتارٌخها •

 .لنفً سوء الفهم: ضرورة تحدٌد مضمون السؤال مرة أخرى•

 .ضرورة تبسٌط مضمون السؤال بفهم ممدم االستشارة•

 (.بشكل منطمً)ضرورة تسلسل الولائع محل االستشارة •

ضرورة استعراض الحمل المعرفً الذي تستمد منه االستشارة •
 ...(.المواعد الفنٌة )حكمها 

 .ضرورة تطبٌك المواعد المذكورة على ولائع االستشارة•

 ...  اذا كنت تمصد : ال حرج فً وضع بعض الفروض•

 ....ؾ ... فً حال •

   

 



 القراراخ

 .تحدٌد مصدر المرار•

 .تحدٌد تارٌخ المرار•

 .تحدٌد من صدر المرار بحمه•

االصل عدم الزامٌة ذلن اال فً الحاالت )تحدٌد سبب المرار •

النها  -التً ٌنص علٌها المانون كما فً لرارات التأدٌب مثالً 

 (.صورة من عمل المضاء

بكل دلة، وتخٌر االلفاظ (: مضمونه)تحدٌد محل المرار •

 ً  .المعروفة لانوناً وادارٌا

 



 هحاضر الجتواعاخ 
 (محضر استالم اوراق ومستندات أو معدات وأدوات من جهة ما: مثال)

 .وجوب ذكر ولت االجتماع وتارٌخه•

 .وجوب ذكر تشكٌل اللجنة االصلً ومن حضر من اعضائها االجتماع•

 ..(.بموجب لرار )وجوب ذكر سند تشكٌل اللجنة •

 (.مهامها)وجوب ذكر الؽاٌة من تشكٌل اللجنة •

 .وجوب ذكر سبب االجتماع الحالً•

وجوب ذكر ملخص لما حصل باالجتماع، االوراق التً استعرضتها، •
 .اهم المداوالت والتحفظات باالجتماع

 .التوصٌة أو المرار الذي تمخص عنه االجتماع•

 .الجهة التً توفع الٌها التوصٌة أو المرار المذكور•

لد ٌمتد االجتماع )تولٌع الحضور من االعضاء وتارٌخ الفال االجتماع •
 (  الكثر من ٌوم فتفصل بٌن بدء االجتماع ونهاٌته بالتوصٌة او المرار مدة



 إشكالخ قاًىًيح في العول الىظيفي

 .إشكالٌة ؼٌاب الموظؾ المختص: أوالً 

 ً  (.ؼٌر المشروعة)إشكالٌة اطاعة أوامر الرؤساء : ثانٌا

 ً  .إشكالٌة تمدٌم المعلومة للمراجعٌن: ثالثا

 ً  .لواعد التأدٌب: رابعا

 ً  .إشكالٌة التعامل مع المحررات الرسمٌة: خامسا

 ً  .إشكالٌة التلبٌػ: سادسا

 



 .إشكاليح غياب الوىظف الوختص: أولا 

استمرار سٌر المرافك العامة بانتظام : الماعدة الخالدة•

 .واضطراد

بمرار لتوزٌع عبء )واالنابة ( بحكم النظام)الحلول : الحلول•

 (.بمرار فً حاالت الؽٌاب)والتفوٌض ( العمل

 .مجرد ؼٌاب الموظؾ ال ٌعنً تولؾ الخدمة: الخالصة•

 



ا   (.غير الوشروعح)إشكاليح اطاعح أواهر الرؤساء : ثاًيا

 :  نفرق -1

االمر بالتزوٌر أو : مثل: اذا كان مضمون األمر الرئاسي جريمة. أ
 .باالختالس

ال ٌعفً من المسؤولٌة الجنائٌة والتأدٌبٌة مجرد التذرع بتنفً أوامر الرؤساء 
بحٌث ٌسهل على من  ظاهرة/ شرط أن تكون عدم مشروعيته واضحة

 .وجه األمر إلٌه تبٌّنها

 : إذا لم يرق مضمون االمر الرئاسي إلى مراتب الجريمة. ب

ً )خطاب مكتوب ٌمكن التحلل من المسؤولٌة بتوجٌه  توضح ( ولو الكترونٌا
 .فٌه رأٌن فً عدم مشروعٌة األمر ثم تلزم بتنفٌذه

ا لدر اإلمكان ال تتعامل . ج ارسل لً معاملة : سٌما فً حال الشن)إال ورليا
 ...(.على تٌسٌر 

 



ا   .إشكاليح تقذين الوعلىهح للوراجعيي: ثالثا

 :  متى ينشأ الحك في المعلومة -1

 (.المابل للطعن)ال ٌنشأ إال بعد صدور المرار النهائً 

االدارة ؼٌر ملزمة باالفصاح عن المرحلة التً وصلت الٌها عملٌة 
 (.التوصٌة، المصادلة)صنع المرار 

ال ٌجوز لالدارة بعد صدور المرار إخفاءه عمن صدر المرار  -
 .بحمه

 لمن يعطى المرار؟ -2

 .لصاحب العاللة به. أ

 .آخر فً االطالع علٌه( شخصٌة مباشرة)ألي صاحب مصلحة . ب



ا   .قىاعذ التأدية: راتعا

 

 .اذا كان الموظؾ هو السلطة التأدٌبٌة أو ٌدخل فً تشكٌلها( أ)

 .إذا كان الموظؾ هو محل التأدٌب( ب)



 .ارا كاى الوىظف هى السلطح التأديثيح أو يذخل في تشكيلها( أ)

(  كونه شاهد محتمل)االلتزام بتنحً العضو الذي ضبط المخالفة •
 .أو كان هو المشتكً أو شاهد المخالفة ذاتها ولو لم ٌضبطها هو

المجدي )االلتزام باستجواب الموظؾ وسماع ألواله ودفاعه •
 .لبل تأدٌبٌه( بالكامل

مبدأ شرعٌة العموبات )التمٌد بالعموبات المشمولة بالنظام التأدٌبً •
وعدم جواز الجمٌع بٌن عموبتٌن عن المخالفة ذاتها اال ( التأدٌبٌة

 .اذا اجاز النص النظامً صراحة ذلن

 .االلتزام بتسبٌب المرار التأدٌبً•

 .االلتزام بابالغ الموظؾ بالمرار التأدٌبً الصادر بحمه•

 .تجمٌع الخصومات ثم مفاجاة الموظؾ بها مرة واحدة: مثال



 .إرا كاى الوىظف هى هحل التأدية( ب)

 .حك الموظؾ فً ابالؼه بالتهمة المنسوبة الٌه•

 .حك الموظؾ فً اتاحة فرصة كافٌة لتحضٌر دفاعه•

 .حك الموظؾ فً االستعانة بمحام•

 .حك الموظؾ فً استكمال دفاعه المجدي•

حك الموظؾ فً ابالؼه بمضمون العموبة التأدٌبٌة الصادرة •

 .بحمه مع لرار التأدٌب باسبابه وحٌثٌاته

حك الموظؾ فً التظلم من المرار الصادر بحمه والطعن •

 .علٌه



ا   .إشكاليح التعاهل هع الوحرراخ الرسويح: خاهسا

 .المحرر الرسمً ٌصدر عن المرجع المختص به حصراً •

(  عنه)ال تولع عن زمٌلن خاصة فً اللجان، ولو بذكر عبارة •

 ً  .اال ان ٌكون مناباً عنه فعلٌا

اي والعة تحدث امام الموظؾ، ٌعد : محاضر والع الحال•

مع ( مع المكان والزمان)مخوالً باثبات والع ما حصل، 

 .االشهاد علٌها

ال ٌجوز الكشط والشطب والحشو، وفً حال الضرورة •

 .وجوب التولٌع فً موضعه

 

 



ا   :إشكاليح التلثيغ: سادسا

 .وجوب التمٌد بها: في حال وجود نص على طريمة التبليغ( أ

 :في حال عدم وجود نص( ب

 :تبليغ االصل -1

هنا ال بد من نسخها، واخذ تولٌع المعنً بالتولٌع على الصورة 

 (.استلمت أصل النسخة)بعد شرح عبارة 

 :  تبليغ نسخة من االصل -2

وٌولع علٌها المعنً بالتلبػ ( ثانٌة)وهنا تصور نسخة أخرى 

 ..(.استلمت نسخة من )بذات المضمون 

 

 



 شكراً الستماعكم وحضوركم

 نأمل تقييم الربنامج التدرييب من خالل الرمس

 أو زيارة مىقع مركس تنمية املهارات

 وآخر دعىاهن أى الحوذ هلل رب العالويي


