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  فروع الشركات األجنبيةشركة أعمال مدنية /–تغيير الشريك المدير  –ترخيصتعديل بيانات ال اسم الخدمة 

 . مكتب استشارات قانونيةاعتماد وتعديل الشريك المدير ل وصف الخدمة 

 معلومات عن الخدمة 

 األجنبية فروع الشركات شركة أعمال مدنية / المستفيد من الخدمة 

 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونين اإلدارة المقدمة للخدمة 

 Legal.consultancy@legal.dubai.gov.aeالبريد اإللكتروني:  قنوات تقديم الخدمة 

تقديم  ل المدة الزمنية 

 الخدمة 
 رسوم الخدمة  ( عمل2ي )يوم

 رسم التعديل – درهم  1000

 رسم ابتكار  -دراهم   10

 رسم معرفة   - دراهم 10 

 درهم  1020إجمالي 

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

 الشروط واإلجراءات 

شروط الحصول على  

 الخدمة 

الشريك   .1 أو أن يكون  يجب أن يكون  المشتغلين  المستشارين القانونيين فئة  المدير مقيداً ضمن فئة 

 مؤهالً للقيد كمستشار قانوني لدى الدائرة.

لديه خبرة  .2 أن  اإلمارات  المقترح في حال كان من مواطني دولة  الجديد  المدير  الشريك  يثبت  أن  يجب 

ة اإلمارات أن لديه خبرة قانونية ال تقل وفي حال كان من غير مواطني دول  سنتين(  2قانونية ال تقل عن )

 ( سنوات8) ثماني عن 

 المستندات المطلوبة  

 بالنسبة لفرع الشركة األجنبية: 

ومنحه  .1 الجديد،  المقترح  اإلداري  الشريك  تعيين  على  بالموافقة  األصول  حسب  مصدق  كة  شرا قرار 

 المكتب.السلطات والصالحيات الالزمة للتصرف بشكل حصري نيابًة عن  

في جدول   .2 بالفعل  يكن مقيداً  لم  حال  )في  الجديد  المقترح  المدير  للشريك  قانوني  قيد مستشار  طلب 

 المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين(. 

 نسخة عن الترخيص التجاري )للمكاتب في المناطق الحرة(  .3

 :بالنسبة لمكتب االستشارت الذي يتخذ شكل الشركة في اإلمارة 

بالتوقيع عنهاش موقع من الطلب   .1 بالموافقة على تعيين الشريك اإلداري   ركاء في المكتب أو المفوض 

 المقترح الجديد. 

في جدول   .2 بالفعل  يكن مقيداً  لم  حال  )في  الجديد  المقترح  المدير  للشريك  قانوني  قيد مستشار  طلب 

 المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين(. 

 التجاري )للمكاتب في المناطق الحرة( نسخة عن الترخيص  .3

 إجراءات تقديم الخدمة 

 طلب تعديل لتغيير الشريك المدير عن طريق البريد اإللكتروني.تقديم  .1

 .من قبل الدائرة التحقق من تقديم الطلب وإصدار قرار اعتماده .2

 يقوم مقدم الطلب بسداد رسوم التعديل.  .3
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 التجاري يتم موافاة الدائرة بما يلي: بعد إجراء التعديل لدى سلطة الترخيص  .4

في حالة المكاتب التي تتخذ شكل الشركة في اإلمارة، يتم تقديم نسخة مصدقة من كاتب العدل عن  -

كة، تفيد بتعيين الشريك المدير الجديد في المكتب  اتفاقية الشرا

 نسخة عن الترخيص التجاري المعدل )للمكاتب المرخصة في المناطق الحرة( -

الشريك   .5 اسم  يعكس  للمكتب  المعدل  الترخيص  بإصدار  القانونيين  المستشارين  شؤون  قسم  يقوم 

 . المدير الجديد

 


