
 تعريف بالخدمة 

 تجديد ترخيص مكتب االستشارات القانونية  اسم الخدمة 

 تجديد حق مكتب االستشارات القانونية في تقديم الخدمات القانونية في إمارة دبي.  وصف الخدمة 

 معلومات عن الخدمة  

 االستشارات القانونية المرخصة لدى الدائرة مكاتب  المستفيد من الخدمة 

 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونين المقدمة للخدمة اإلدارة 

 قنوات تقديم الخدمة 
 (“LPS”نظام المهن القانونية )

 التطبيق الذكي 

المدة الزمنية لتقديم  

 الخدمة 
 رسوم الخدمة  يوم عمل

 فرع مكاتب االستشارات القانونية 

درهم( × عدد المستشارين القانونيين المقيدين    3,000ثالثة آالف درهم )

 درهم(.  15,000وقت التجديد )بشرط أال يقل المبلغ عن 

القانونية   االستشارات  أعمال    -مكاتب  وشركة  الفردية  المؤسسة 

 مدنية  

ن القانونيين المقيدين  درهم( × عدد المستشاري  3,000ثالثة آالف درهم )

 وقت التجديد 

خالل  %50)يحصللللللل المسللللللتشللللللارون القانونيون الموا  ون ع   خصللللللم  

 ( األول (3س وات القيد الثالث )

 رسم ابتكار -دراهم  10

 رسم معرفة  -دراهم  10 

 043533337 رقم التواصل المباشر 
البريد  

 اإللكتروني: 
 Legal.consultancy@legal.dubai.gov.ae 

 الشروط واإلجراءات 

شروط الحصول على  

 الخدمة 

  236اإلداري رقم  القرار  ( من  15( و )9التزام مكتب االستشارات القانونية بشكل مستمر بمتطلبات المواد ) .1

 بشأن اعتماد لوائح ترخيص مكاتب االستشارات القانونية في إمارة دبي. 2015لس ة 

يجب أن يحمل س د الملكية أو حق االستخدام أو عقد اإليجار لمقر مكتب االستشارات القانونية اسم مكتب   .2

يجب أن يكون عقد اإليجار سارياً  االستشارات القانونية ومالك المكتب أو أحد الشركاء أو حام ي األسهم، كما  

 ومصدق من السلطات المختصة في اإلمارة.

يجب أن يكون جميع المستشارين القانونيين العاملين في المكتب مقيدين لدى الدائرة في الجدول ضمن    .3

 فئة المشتغلين وأن يكون قيدهم ساري المفعول ع د تجديد الترخيص. 

التجارية الصادرة لمكتب االستشارات القانونية عن سلطة الترخيص  أن تكون البيانات الواردة في الرخصة   .4

 مطابقة ع د  لب تجديد الترخيص للبيانات الواردة في ترخيص الدائرة. 

 يجب أن تكون وثيقة التأمين المه ي للمكتب سارية المفعول وقت تجديد الترخيص.  .5

 ونية.يجب سداد الرسوم المقررة لتجديد ترخيص مكتب االستشارات القان  .6

 وأي متطلبات أخرى تحددها الدائرة.  .7

https://lps.legal.dubai.gov.ae/Portal/Index#!
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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(236)%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%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%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


 وثيقة تأمين مه ي سارية المفعول. المستندات المطلوبة 

 إجراءات تقديم الخدمة 

 بتقديم الطلب من خالل نظام المهن القانونية أو التطبيق الذكي. .1

 اعتماده. ودراسة الطلب يقوم القسم ب  .2

 رسوم التجديد.  سداد .3

 إصدار الرخصة الجديدة لمكتب االستشارات القانونية.   .4

 


