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مقدمة:
يتحدد دور المستشار القانوني إبتداءًا من لقبه كمستشار، وعليه أن يضع بعين االعتبار 
أنه ال يمكن له أن يتخذ القرار نيابة عن صاحب الصالحية، أو أن يفرض عليه اتخاذ 
القرار بشكل معين ، فال يعدو رأيه أن يكون استشارة لصاحب الصالحية أن يأخذ بها، 
أو أن يطرحها جانبًا. وعلى الجانب األخر يعتقد البعض أنهم من خالل خبرتهم العملية 
تمكنهم من  والتجربة  العلم  إلى مرحلة من  قد وصلوا  وتجاربهم،  واحتكاكهم  الطويلة 
االستغناء عن المستشار القانوني، مما يجعلهم يعتقدون في داخلهم أن المستشار القانوني 
في المؤسسة مرحلة إضافية قد تعرقل العمل، ولهذا فإن من األفضل إبقاءه بعيدا في 

دوامة مخالفات الموظفين والتحقيق بشأنها ورفع التوصيا

المنهجية:
يستخدم في عرض هذا البرنامج التدريبي منهج تأصيلي للبحث في القواعد القانونية 
التي تأصل لدور المستشار القانوني ومسئولياته، ويمتد البرنامج ليشمل كيفية اصدار 
االستشارة القانونية وشكلها وضوابطها القانونية، ليختم البرنامج بالتدريب العملي على 
تقديم االستشارات القانونية بانواعها طبقًا للضوابط القانونية لتكون محققة الهدافها من 

خالل التطبيق العملي على حاالت واقعية.

الفئات المستهدفة:
w  الخاصة والمؤسسات  االدارية  للجهات  والمشورة  النصح  تقديم  بجهات  العاملون 

المدنية والتجارية.
w .المستشارون القانونيون ومساعدوهم بالمؤسسات والوزارات والمصالح
w .المختصون بوزارات الشئون القانونية
w .مدراء اإلدارات والدوائر القانونية وادارات العقود بالجهات المختلفة
w  القانونية والمؤسسات  المحاماه  بمكاتب  القانونيون  والباحثون  المحامون 

واالستشارية.

w  أعضاء اإلدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات الحكومية والشركات والحكومية
والخاصة.

w  والجهات العدل  بوزارات  والعقود  التشريع  بإدارات  المختصون  القانونيون 
األخرى.

w .القانونيون المختصون بإبرام العقود بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات
w القائمين بالعمل القانوني في الجهات المختلفة
w  المحامون والقانونيون العاملون بمجال العقود المحلية والدولية وفض المنازعات

الناشئة

األهداف:
سيتمكن الماشرك يف هناية الربناجم من التمزي يف:

w معرفة أهم المصطلحات القانونية وتطبيقاتها فى مجال العمل الوظيفى والمؤسسى
w االطالع على أفضل الممارسات الدولية فى مجال إدارة الشؤون القانونية
w )Benchmarking ( توسعة خبراتهم من خالل عمل مقارنات معيارية
w اكتساب مهارة صياغة العقود ومراجعتها وتعديلها
w التعرف على األصول الفنية إلعداد المذكرات القانونية بكافة أنواعها
w  من مايلزم  التخاذ  للرؤساء  القانونية  والمشورة  الرأى  بتقديم  القيام  على  المقدرة 

قرارات
w التدريب على الخطوات العملية وإجراءات القيام بالتحقيقات اإلدارية بجهة العمل
w  اللوائح وضع  فى  االشتراك  عبر  وتميزها  العمل  جهة  تطوير  فى  المساهمة 

التنظيمية بها
w المقدرة على استخالص أفضل التشريعات المقارنة وتطبيقها على العمل المؤسسى
w  القيام بتحليل وتفسير النصوص القانونية ومراجعة مدى التزام جهة العمل بتطبيقها

وتنفيذها

الوحدة األولى:
المهارات الفنية الستقبال االستاشرة القانونية الشفوية والمكتوبة

w التعرف على دور المستشار القانوني
w اكتساب مهارات االستماع، وفن التحدث وتقنيات طرح األسئلة
w  والمسئولية القانونية  والمخاطر  التبعات  إلي  بالنظر  القانوني  المستشار  حرفية 

الملقاه على عاتقه
w المستشار القانوني الناجح والخروج من نطاق النظرية إلى حيز التطبيق
w تعامل المستشار القانوني مع ذوي الخلفيات غير القانونية

الوحدة الثانية:
التعامل وحبث المأسلة حمل طلب االستاشرة

w إيجاد التكييف القانوني وأهميته
w االطالع على االحكام والنصوص ذات العالقة
w تطبيق القواعد على الوقائع
w استخراج النتيجة
w الفرق بين الرأي القانوني ورأي المستشار

الوحدة الثالثة:
المسئولية القانونية عن االستاشرة

w المسئولية عن اصدار االستشارة
w مسئولية المستشار
w مسئولية طالب االستشارة
w حدود االستشارة ومدى جواز تجاوزها
w المهارات المطلوبة لتفادي المسئولية

الوحدة الرابعة:
تقديم االستاشرة القانونية وشكل مذكرة الرأي

w كيفية كتابة المذكرات القانونية بشكل مهني
w الفرق بين مذكرات الرأي والمذكرات القضائية
w أهمية تعيين الجهة طالبة االستشارة
w شكل مذكرات الرأي القانوني/ االستشارة القانونية المكتوبة
w مفترضات إصدار الرأي وتحفظات المستشار القانوني

الوحدة الخامسة:
التدريب العميل عىل االستاشرات القانونية التالية

w استشارة في مجال التحقيق االداري
w استشارة في مجال العقود
w استشارة في مجال القرارات االدارية



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:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w 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 :........................)الفكر القانوني المتميز في االستشارات القانونية وتكوين الرأي القانوني ®(

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.


