
 تعريف بالخدمة   

 تجديد ترخيص مكتب محاماة  اسم الخدمة 

 تجديد ترخيص المكتب لمزاولة مهنة المحاماة في إمارة دبي.  وصف الخدمة: 

 معلومات عامة عن الخدمة 

المستفيدين  

 من الخدمة 
 مكاتب المحاماة الرخصة من قبل الدائرة

 والمستشارين القانونيين إدارة شؤون المحامين  مقدم الخدمة 

قنوات تقديم  

 الخدمة 

 ( رابط الخدمة) LPS  -نظام ترخيص المهن القانونية  -1

 advocates@legal.dubai.gov.aeالبريد اإللكتروني للقسم  -2

 الشخصي لمقر الدائرة. الحضور -3

زمن تقديم  

 الخدمة: 
 الرسوم المطلوبة:  يوم عمل

( درهم عن كل محاٍم ومستشار قانوني  3,000)

 .مقيد على المكتب

لخصم   وتجديده  الترخيص  رسوم  تخضع   **

من 50%) قانونيٍّ  مستشارٍ  أو  محاٍم  كل  عن   )

وذلك   المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني 

( ال  تاريخ (  3خالل  من  األولى  سنوات  الثالث 

 قيدهم ألول مرة لدى الدائرة.

 ** ُيضاف لرسم الترخيص أو تجديده: 

 دراهم )درهم المعرفة( 10 -

 دراهم )درهم االبتكار(  10 -

 لغايات متابعة الطلب 

رقم التواصل  

 المباشر: 
 advocates@legal.dubai.gov.ae البريد االلكتروني:  3337 353 04

 الشروط والخطوات 

 

الئحة  ( من  15( و )9استمرار مكتب المحاماة في اإللتزام بكافة االشتراطات المنصوص عليها في المادتين ) -1

ا في اإلمارة وقت العمل  ، ويستثنى من شرط المواطنة مكاتب المحاماة المرخص لهترخيص مكاتب المحاماة

 بأحكام هذه الالئحة.

 تقديم الطلب خالل الشهر األخير من نهاية الترخيص )تفاديا لغرامات التأخير(.  -2

أن يكون سند ملكية مقر مكتب المحاماة أو حق االنتفاع به أو عقد إيجاره باسم مكتب المحاماة، أو مالك   -3

فيه، على أن يكون عقد اإليجار ساري المفعول وموثق من    المؤسسة الفردية، أو أحد الشركاء أو المساهمين

 الجهات المختصة في اإلمارة.

https://lps.legal.dubai.gov.ae/#!
mailto:advocates@legal.dubai.gov.ae
https://legal.dubai.gov.ae/Bylaw/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(235)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf
https://legal.dubai.gov.ae/Bylaw/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(235)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202015%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%20%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%AF%D8%A8%D9%8A.pdf


في   -4 الدائرة  لدى  مقيدين  المحاماة  مكتب  في  العاملين  القانونيين  والمستشارين  المحامين  جميع  يكون  أن 

 الجدول ضمن فئة المشتغلين، وأن يكون قيدهم ساري المفعول.

لرخصة الصادرة لمكتب المحاماة عن سلطة الترخيص مطابقة وقت طلب تجديد  أن تكون البيانات الواردة في ا -5

 الترخيص للبيانات الواردة به.

فترة   -6 وتغطي  المفعول  سارية  المحاماة  مهنة  مزاولة  وأخطاء  مخاطر  ضد  المهني  التأمين  وثيقة  تكون  أن 

 الترخيص. 

الوثائق  

 المطلوبة 
 أخطار مهنة المحاماة واالستشارات القانونية.وثيقة تأمين مهني سارية المفعول ضد  -

خطوات/  

إجراءات تنفيذ  

 الخدمة 

 تقديم الطلب وإرفاق وثيقة التأمين. -1

 دراسة الطلب واعتماده   -2

 سداد الرسوم.  -3

 . استالم الرخصة الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي  -4

 


