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مهارات المستشار القانوني - مستوى متقدم

مقدمة:
تتضمن محاور هذه الدورة المكثفة والعملية في التعريف بالمستشار القانوني ونشأة 
القانوني حال  الكيان  أهداف  له،  الحاكمة  القانوني والقوانيين  تأسيس الكيان  الكيان، 
إبداء االستشارة  آلية  القانوني،  الشكل  على  أدخلت  التي  المستجدات  التأسيس، 
القانونية، االستشارة القانونية الشفهية، أدوات إبداء االستشارة القانونية، االستشارة 
القانونية المكتوبة، الخبرة القانونية التراكمية، تأهيل المستشار القانوني المتميز من 
الوسائل  اإلدارية،  العقود  المذكرات،  الدعاوى،  القانونية، صحف  الصياغة  حيث: 
البديلة لفض المنازعات، مهارات التفاوض، غسل األموال، االندماج واالستحواذ، 

التوريق، الخصخصة، الحوكمة، المناطق الحرة .

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة التدريبية من التميز في التعرف على شروط 
الصياغة القانونية في كتابة المذكرات القانونية، استيعاب المشكالت المحتملة أثناء 
الالزمة إلصدارها،  التفاصيل  واستكمال  القانونية  االستشارة  استقبال  كيفية  دراسة 
المهارات  اكتساب   ، المذكرات  كتابة  في  القانونية  الصياغة  شروط  على  التعرف 
معرفة  المفاوضات،  فترة  في  واالتفاقات  العقود  مع  والتعامل  للتفاوض  القانونية 
القواعد القانونية واجبة التطبيق على االستشارات من حيث دور المستشار ومسئوليته، 
التعرف على تأسيس الكيانات القانونية وانواعها بالراضي الرئيسية والمناطق الحرة، 
بين  المزج  المشاركين،  لدى  عام  بشكل  القانونية  المذكرات  كتابة  مهارات  تطوير 
النظرية والتطبيق في كتابة مذكرات الرأي القانوني بجهات العمل المختلفة، دراسة 
البحث إلصدار  محل  المسألة  في  لنتائج  للوصول  القانوني  البحث  ومفاهيم  تقنيات 
الرأي المطلوب، التعرف على المصطلحات القانونية التي يجب للمستشار القانوني 
االلمام بها، ممارسة عملية لكيفية بحث الموضوعات القانونية واصدار االستشارة 

القانونية.

أهداف الدورة:
دراسة كيفية استقبال االستشارة القانونية واستكمال التفاصيل الالزمة �	

إلصدارها.

التعرف على شروط الصياغة القانونية في كتابة المذكرات�	

اكتساب المهارات القانونية للتفاوض والتعامل مع العقود واالتفاقات في فترة �	

المفاوضات

معرفة القواعد القانونية واجبة التطبيق على االستشارات من حيث دور �	

المستشار ومسئوليته

التعرف على تأسيس الكيانات القانونية وانواعها بالراضي الرئيسية والمناطق �	

الحرة

تطوير مهارات كتابة المذكرات القانونية بشكل عام لدى المشاركين.�	

المزج بين النظرية والتطبيق في كتابة مذكرات الرأي القانوني بجهات العمل �	

المختلفة.

دراسة تقنيات ومفاهيم البحث القانوني للوصول لنتائج في المسألة محل البحث �	

إلصدار الرأي المطلوب.

التعرف على المصطلحات القانونية التي يجب للمستشار القانوني االلمام بها.�	

ممارسة عملية لكيفية بحث الموضوعات القانونية واصدار االستشارة �	

القانونية.
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المحتويات البرنامج:

تآسيس الكيانات القانونية:

أنواع الكيانات القانونية�	
أنواع الشركات�	
إجراءات التأسيس�	
نظام التأسيس بالمناطق الحرة�	
الشركات عابرة القارات�	

المهارات القانونية للتفاوض:

اتفاقات التفاوض�	
العقود المبدئية�	
خطابات النوايا�	
البروتوكوالت�	
العقود النهائية�	

المهارات العملية للمستاشر القانوين التجاري:

غسيل األموال�	
االندماج واالستحواذ�	
التوريق�	
الخصخصة�	
الحوكمة�	

المهارات الفنية الستقبال االستاشرة الشفوية والمكتوبة والتعامل 

مع المأسلة حمل االستاشرة:

التعرف على دور المستشار القانوني�	

المستشار القانوني الناجح والخروج من نطاق النظرية إلى حيز التطبيق�	

تعامل المستشار القانوني مع ذوي الخلفيات غير القانونية�	

إيجاد التكييف القانوني وأهميته�	

االطالع على االحكام والنصوص ذات العالقة�	

تطبيق القواعد على الوقائع�	

استخراج النتيجة�	

الفرق بين الرأي القانوني ورأي المستشار�	

تقديم االستاشرة القانونية وشكل المذكرة:

كيفية كتابة المذكرات القانونية بشكل مهني�	

الفرق بين مذكرات الرأي والمذكرات القضائية�	

أهمية تعيين الجهة طالبة االستشارة�	

شكل مذكرات الرأي القانوني/ االستشارة القانونية المكتوبة�	

مفترضات إصدار الرأي وتحفظات المستشار القانوني�	



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

)مهارات المستشار القانوني - مستوى متقدم( 

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.


