
 تعريف بالخدمة   

 تعديل اسم مكتب محاماة  اسم الخدمة 

 طلب تغيير اسم مكتب المحاماة المرخص في إمارة دبي.  وصف الخدمة: 

 معلومات عامة عن الخدمة 

المستفيدين  

 من الخدمة 
 مكاتب المحاماة الرخصة من قبل الدائرة

 القانونيين إدارة شؤون المحامين والمستشارين  مقدم الخدمة 

قنوات تقديم  

 الخدمة 

 advocates@legal.dubai.gov.aeالبريد اإللكتروني للقسم  -1

 مقر الدائرة.لالحضور الشخصي  -2

زمن تقديم  

 الخدمة: 
 الرسوم المطلوبة:  يوم عمل

 ( درهم1,000)

 الترخيص: ** ُيضاف لرسم تعديل بيانات 

 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 

شروط 

الحصول على  

 الخدمة 

 القانونية لحكومة دبي ساري المفعول. أن يكون ترخيص المكتب لدى دائرة الشؤون  -1

، الئحة ترخيص مكاتب المحاماةباستثناء مكاتب المحاماة المرخص لها بالعمل في اإلمارة وقت العمل بأحكام   -2

 :ُيشترط عند تحديد اسم مكتب المحاماة مراعاة ما يلي 

 .أن يدل االسم على نوع الخدمات القانونية المقدمة -أ

 .أن يحمل االسم الشخصي للمالك وذلك بالنسبة لمكاتب المحاماة التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية -ب 

اء الشركاء أو المساهمين أو بعضهم وذلك بالنسبة لمكاتب المحاماة التي تتخذ شكل الشركة،  أن يحمل أسم -ج

ويجوز للدائرة بناًء على طلب الشركاء أو في األحوال التي تستدعي ذلك الموافقة على منح مكتب المحاماة  

 .اسماً من غير األسماء الشخصية للشركاء

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

، ويستثنى من شرط المواطنة مكاتب المحاماة المرخص لها في اإلمارة وقت العمل  ترخيص مكاتب المحاماة

 بأحكام هذه الالئحة.

الوثائق  

 المطلوبة 

 طلب موقع من مدير المكتب يفيد بتعديل اسم المكتب.  .1

 المناطق الحرة(نسخة عن الرخصة التجارية للمكتب )للمكاتب في  .2

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
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


خطوات/  

إجراءات تنفيذ  

 الخدمة 

 تقديم الطلب.  -1

 سداد الرسوم.  -2

 استالم شهادة عدم الممانعة تفيد تغيير اسم المكتب موجهة لسلطة الترخيص.  -3

 مالحظة: بعد اجراء التعديل لدى سلطة الترخيص، يتم تقديم: 

 نسخة عن الرخصة التجارية بعد التعديل )مطلوب من المكاتب المرخصة في المناطق الحرة فقط(  -1

كة المعدلة مصدقة من كاتب العادل )للشركات(  -2  نسخة عن اتفاقية الشرا

 استالم الرخصة المعدلة الصادرة عن دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بعد اعتماد تغيير اسم المكتب. -3

 


