
 تعريف بالخدمة 

كة في اإلمارة  –ترخيص مكتب استشارات قانونية  اسم الخدمة   تأسيس شركة أعمال مدنية/ شرا

 وصف الخدمة 
التصريح بتقديم خدمات قانونية في إمارة دبي كمكتب استشارات قانونية يتخذ شكل شركة أعمال مدنية/  

كة.  شرا

 معلومات عن الخدمة  

كة. المستفيد من الخدمة   مقدم الطلب لمكتب استشارات قانونية يتخذ شكل شركة أعمال مدنية/ شرا

اإلدارة المقدمة   

 للخدمة 
 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونين

 قنوات تقديم الخدمة 

 (“LPS”نظام المهن القانونية )

 التطبيق الذكي 

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

المدة الزمنية لتقديم  

 الخدمة 
 رسوم الخدمة  يوم عمل  15

درهم( × عدد شركاء شركة   3,000ثالثة آالف )

كة    أعمال مدنية/ شرا

)يحصل المستشارون القانونيون المواطنون 

 سنوات من القيد(  3أول  %50على خصم 

 رسم ابتكار  – درهم 10

 رسم معرفة   – درهم 10

 Legal.consultancy@legal.dubai.gov.ae  البريد اإللكتروني:  043533337 رقم التواصل المباشر 

 الشروط واإلجراءات 

شروط الحصول على  

 الخدمة 

 بالنسبة لمقدمي الطلبات من مواطني دولة اإلمارات  

 يجب أن يكون مقدمو الطلب حاصلين على شهادة جامعية في القانون.  .1

 ( سنتين في الدولة.2متصلة ال تقل عن )يجب أن يكون لدى مقدمي الطلب خبرة  .2

يجب أن يعين مقدمو الطلب مستشار قانوني من بين الشركاء ليكون الشريك المدير لمكتب االستشارات   .3

 القانونية.

 يجب أن يقدم مقدمو الطلب إلى الدائرة طلبات لقيدهم كمستشارين قانونيين. .4

 ت بالنسبة لمقدمي الطلبات من غير مواطني دولة اإلمارا

 يجب أن يكون مقدمو الطلب حاصلين على شهادة جامعية في القانون.  .1

 ( سنوات. 8يجب أن يكون لدى مقدمي الطلب خبرة متصلة ال تقل عن ثمان ) .2

قانونية  .3 استشارات  قبل مكتب  تقديمها من  يتم  ال  فريدة  قانونية  الطلب خدمة  مقدمو  يقدم  أن  يجب 

 يكون هناك طلب على مثل هذه الخدمات في اإلمارة.موجود مسبقاً عل الرغم من أهميتها أو أن 

االستشارات   .4 لمكتب  المدير  الشريك  ليكون  بينهم  من  قانونًيا  الطلب مستشاراً  مقدمو  يعين  أن  يجب 

 القانونية.

 يجب أن يقدم مقدمو الطلب إلى الدائرة طلبات لقيدهم كمستشارين قانونيين. .5
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 المستندات المطلوبة 

 من مواطني دولة اإلمارات   بالنسبة لمقدمي الطلبات

العالي )وموثقة في حال كانت من خارج دولة   .1 التعليم  القانون مصدقة من وزارة  بكالوريوس في  شهادة 

 اإلمارات(.

التي تثبت  .2 الخبرة  التي حصل من خاللها على هذه  الجهات  القانوني صادرة من  العمل  رسائل خبرة في 

 الدولة.( سنتين في 2الخبرة المتصلة لمدة )

 خطة العمل المهنية.  .3

 بالنسبة لمقدمي الطلبات من غير مواطني دولة اإلمارات 

العالي )وموثقة في حال كانت من خارج دولة   .1 التعليم  القانون مصدقة من وزارة  بكالوريوس في  شهادة 

 اإلمارات(.

الخبر  .2 التي حصل من خاللها على هذه  الجهات  القانوني صادرة من  العمل  التي تثبت رسائل خبرة في  ة 

 ( سنوات.8الخبرة المتصلة لمدة ثمان )

خطة العمل المهنية مع تفاصيل الخدمة القانونية الفريدة أو الطلب على هذه الخدمة القانونية والدليل  .3

 على ذلك. 

 إجراءات تقديم الخدمة 

مدنية من خالل شركة أعمال    –يقوم مقدم الطلب بالتقديم على طلب ترخيص مكتب استشارات قانونية   .1

 نظام المهن القانونية أو عبر البريد اإللكتروني.

 يقوم قسم شؤون المستشارين القانونيين بمراجعة الطلب.  .2

 قد يطلب قسم شؤون المستشارين القانونيين من مقدم الطلب حضور تقييم في الدائرة. .3

 اده. يقوم قسم شؤون المستشارين القانونيين بالنظر في الطلب وإصدار قرار اعتم .4

 يقوم مقدم الطلب بسداد رسوم ترخيص مكتب االستشارات القانونية. .5

تمنح  .6 والتي  الطلب  مقدم  إلى  ممانعة  عدم  بإصدار شهادة  القانونيين  المستشارين  قسم شؤون  يقوم 

 الموافقة لسلطة ترخيص معينة بإصدار رخصة تجارية. 

الم .7 شؤون  قسم  إلى  التالية  المستندات  بتقديم  الطلب  مقدم  تتعلق  يقوم  والتي  القانونيين  ستشارين 

 شركة أعمال مدنية:  –بترخيص مكتب استشارات قانوني 

 )للمكاتب المرخصة في المناطق الحرة( الرخصة التجارية الصادرة من سلطة الترخيص. •

 عقد إيجار /إيجاري/ سند الملكية لمقر المكتب.  •

 وثيقة تأمين عن األخطاء المهنية. •

 المستشارين القانونيين ترخيص مكتب االستشارات القانونية إلى مقدم الطلب.يصدر قسم شؤون  •

 


