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 اميَارات امقيادية منيستشار امقانّني
 

  أٍيية اميشّرة امقانّنية ِامصفات امشخصية ِاميؤٍٕت امعنيية ِامخبرات امعينية منيستشار امقانّني:  
 .ٍي رأي يعبر عن ىَنية اميحاىي .1
 .امخطأ امجسيً فيَا يرتب ىسؤِمية .2
  .ٍي أىانة ألنَا فتّْ قانّنية .3
 .تحتاج إمٓ خبرٌ ِىَارات ِتدريب خاص .4
 مَا قّاعد عيه ِىراحه تنتَي بامرأي امقانّني .5
  امجَات امتي تطنب اميشّرة امقانّنية: 

 .امجَات امحكّىية  -1
  .امشركات ِامجَات أعتبارية ِرجال األعيال  -2
 .األفراد  -3
  غامبًا ىا تطنبُ امجَات امحكّىية ىا يني:  

 .رأي في تعارض نصّص تشريعية  -1
 .رأي حّل ىّقف ستتخذٌ ضد ىتعاقد ىعَا  -2
 .رأي حّل حقّق ىتعاقد  -3
  غامبًا ىا يطنبُ رجال األعيال ِامتجار ىا يني:  

 .خٕف ىع جَة حكّىية ىتعاقد ىعَا  -1
 .قرار إداري صدر بحقَا ىن جَة إدارية  -2
 .خٕفات بين امشركاء  -3
 .خٕفات ىع امعيٕء  -4
 تأسيس شركات جديدة أِ تعديه عقّد  -5
  غامبًا ىا يطنبُ األفراد حّل ىا يني:  
خٕفات امّرثة   -1
 أحّال شخصية  -2
 ىشاركات ىدنية  -3
 حقّق ىدنية ىثه امقرِض ِنحٍّا  -4
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  أنّاع اميشّرات امقانّنية امتي يغنب امعيه عنيَا:  
 ...دراسة قضية ِإبداء امرأي حّل جديتَا ، اميتّقع بعد رفعَا ، ىدة امتقاضي فيَا -1
  امخ .. قرار إداري ، تصرفات شريك ..ىّضّع ىحدد خٕف ىع جَة أِ عييه  -2
 .تكّن أحيانا ىشّرة فّرية عنٓ امَاتف  -3
 ..قد تكّن أثناء اجتياع عيه  -4
 ..قد تكّن أثناء اتعقاد ىجنس إدارة  -5
 ىراحه دراسة اميشّرة اميكتّبة ِتكّين امرأي:  
  .ىرحنة جيع كه ىا يتعنق باميّضّع ىن ىكاتبات ِىحاضر اجتياع ِعقّد ِكه ِثيقة ذات عٕقة  -1
تحنيه ٍذٌ امّثائق بَدف تطبيق قّاعد امتفسير اميعرِفة منقاعدة امقانّنية ىن حيث أن امٕحق قد  -2

 ِتحنيه اميّضّع ِتفكيك امنصّص ثً إعادة تجييعَا ِفقا ..ينغي امسابق أِ يعدمُ أِ يضيف إميُ 
 ..مصحيح امقانّن ِىا يحكً اميّضّع 

حصر كه ىا ِرد ىن امعييه بقائية بتعريف كاىه مكه ِثيقة تحسبا مقصد بعض امعيٕء امحصّل ىنك  -3
عنٓ رأي ىّجُ ىسبقا ىن طرفُ حينيا يخفي عنك بعض امّثائق ، ِغرضُ استخداو ٍذا امرأي امينتزع 

  .. مذا فإن ىشّرتك ستكّن بناء عنٓ ىاِردك عنٓ سبيه امحصر ..في خٕف أِ تسّيات 
 .. امبحث عن امتشريعات ذات امعٕقة ِأحكاو امقضاء  -4
  ..قراءة كه ىستند قراءة ىتأنية ِىقارنة امتّاريخ ِىا ينتج عن ذمك  -5
تدِين كه ىٕحظات عنٓ ىسّدة بين يديك ثً تحديد امعناصر ِاميستندات امتي ستّردٍا عند كتابة  -6

 .اميشّرة 
  كتابة اميشّرة امقانّنية: 
 حّل ىا ِردنا ىنكً بتاريخ ... امسادٌ ..أستَٕل بتأكيد كتابة تاريخ اميشّرة بشكه ٔ يقبه امنبس ىثال  -1
  : بناء عنيُ نفيدكً بيا يني .... حّل ... بّاسطة ...
 ( حتٓ ٔ تستغه اميشّرة ميّضّع آخر ) ِيتً رصد اميّضّع كيا طنبُ امعييه :-عن ىّضّع اميشّرة  -2
 . ثً يتً عرضَا جييعَا حتٓ تنك امغير ىنتجُ :-عن اميستندات امتي تيت دراستَا  -3
 ٍِنا يتً اإلشارة إمٓ ىا سيكّن مُ أثر في امرأي ىن ىستندات قدىَا امعييه أِ :-امدراسة ِامرأي  -4

  .أنظية ذات عٕقة ِأخيرا يكتب امرأي ِامتاريخ ِتكّن عنٓ شكه نقاط أِ بنّد 
  .كتابة اسً ىن قدو اميشّرة ِامتاريخ  -5
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  أبرز عيّب كتابة اميشّرة امقانّنية ىا يني:  
 األىر ىترِك مكً بين رفع ) ىثال ..عدو امّصّل إمٓ رأي حاسً ِبات ِاعتياد رأي احتيامي ىثال  -1

 أِ ننصح ( ننصح برفع دعّْ مألسباب امّاردة أعٌٕ ) ِامصحيح (امدعّْ أِ أستيرار في امعقد 
  ( امخ ... أِ تّجيُ اذار ..بأستيرار بامعقد ىع كتابة تحفظ حّل 

 .عدو رصد ىا يرد ىن امعييه ىن ِثائق ٔحتيال ِجّد ِثائق ىؤثرة مً تعرض عنيك  -2
 .عدو رصد تاريخ ِصّل اميشّرة ِتاريخ تسنييَا  -3
 .عدو امياو اميستشار امقانّني بيادتُ ىن امناحية امعنيية خاصة قّاعد تفسير امقاعدة امقانّنية  -4
   .عدو بذل امجَد في قراءة كه اميستندات ، خاصة حينيا تكّن كثيرة ِطّينة  -5
   ىٕحظات عاىة

 .اميشّرة امقانّنية أىانُ حينيا يتعنق اميّضّع بحقّق آخرين  -1
  .حينيا ٔ يتضح مك رأي فٕ تتردد ىن اإلفصاح عن ذمك ميّكنك ىع األسباب  -2
 .عاىه امّقت ىًَ جدا ألن ىن طنب اميشّرة ينتظر ىنك امجّاب بسرعة  -3
كتابة اميشّرة امقانّنية ىَارة ىتقدىة ٔ يكتبَا إٔ ىن جيع بين امعنً ِامخبرة ، مذا ىن امخطأ تكنيف  -4

  .أشخاص بكتابة اميشّرة ًٍِ غير ىؤٍنين 
ىن اميفضه أن تكّن أتعاب كتابة اميشّرة ىقدرٌ بامساعة حتٓ ٔ يكّن امّقت حاجزا دِن كتابة  -5

  .ىشّرة ىتقنُ 

 

 


