
 تعريف بالخدمة   

 سلطة الترخيص التجاري  تغيير  –تعديل بيانات الترخيص  اسم الخدمة 

 الموافقة على تغيير سلطة الترخيص التجاري لمكتب استشارات قانونية  من سطلة ترخيص معينة إلى أخرى. وصف الخدمة 

 معلومات عامة عن الخدمة 

 . القانونيةاالستشارات مكاتب  الفئة المستهدفة 

 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين. اإلدارة المقدمة للخدمة 

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

 رسوم الخدمة  ( أيام عمل   5خمس ) زمن تقديم الخدمة 

 رسوم الخدمة  – درهم  1000

 ابتكار  رسم - درهم 10 

 رسم معرفة  - درهم 10

 درهم   1020اإلجمالي 

 Legal.consultancy@legal.dubai.gov.ae البريد اإللكتروني  3337 353 04 رقم التواصل المباشر 

 الشروط والخطوات 

على   الحصول  شروط 

 الخدمة 
 أن يكون لدى المكتب ترخيص ساري من دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

 الوثائق المطلوبة 

 المؤسسة الفردية   –بالنسبة لمكاتب االستشارات القانونية 

 تقديم الطلب موقًعا من مالك الترخيص.   .1

 نسخة عن الترخيص التجاري )للمكاتب المرخصة في المناطق الحرة( .2

كة    –بالنسبة لمكتب االستشارات القانونية   شركة أعمال مدنية / شرا

كة. تقديم الطلب موقًعا من الشركاء أو من  .1  الشريك المدير المفوض بالصالحيات بحسب عقد الشرا

 نسخة عن الترخيص التجاري )للمكاتب المرخصة في المناطق الحرة( .2

 بالنسبة لفرع مكتب استشارات قانونية  

صادر عن الشركة األم / المكتب الرئيسي بالموافقة على   مصدق حسب األصولقرار مجلس إدارة   .1

 فرع مكتب استشارات قانونية.تغيير سلطة الترخيص التجاري ل

 نسخة عن الترخيص التجاري )للمكاتب المرخصة في المناطق الحرة( .2

خطوات / إجراءات تنفيذ  

 الخدمة 

 . تعديل تغيير سلطة الترخيص التجاري عبر البريد اإللكتروني طلب  تقديم .1

 النظر في الطلب وإصدار قرار اعتماده من قبل الدائرة. .2

 رسوم الخدمة.يقوم المكتب بسداد  .3

الترخيص   .4 سلطة  إلى  موجهة  ممانعة  عدم  شهادة  بإصدار  القانونيين  المستشارين  شؤون  قسم  يقوم 

 المعنية باعتماد التغيير. 

 بعد اجراء التعديل لدى سلطة الترخيص يجب على المكتب موافاة الدائرة بما يلي:  .5

 فقط(.  الرخصة التجارية بعد التعديل )للمكاتب المرخصة في المناطق الحرة -
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 عقد اإليجار/إيجاري /سند الملكية  -

 تأمين التعويض عن األضرار المهنية  -

كة بعد تعديل سلطة الترخيص )للمكاتب التي تتخذ شكل الشركة المدنية  - نسخة عن اتفاقية الشرا

 أو ذات المسؤولية المحدودة(

الدائرة،  المبين فيه سلطة الترخيص  بعد استالم هذه المستندات يتم إصدار الترخيص المعدل الصادر عن   .6

 الجديدة.

 


