
 تعريف بالخدمة 

 مكتب إضافي لمكتب استشارات قانونية   اسم الخدمة 

 التصريح لمكتب استشارات قانونية مرخص بفتح مكتب إضافي في إمارة دبي. وصف الخدمة 

 معلومات عن الخدمة 

 .االستشارات القانونية المرخصة لدى الدائرةمكاتب  المستفيد من الخدمة 

اإلدارة المقدمة  

 للخدمة 
 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونين

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

المدة الزمنية لتقديم  

 الخدمة 
 رسوم الخدمة  ( أيام عمل 5خمسة )

  رسوم الخدمة –درهم   1000

 رسم ابتكار  -دراهم   10

 رسم معرفة   - دراهم 10 

 درهم   1020اإلجمالي 

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

 الشروط واإلجراءات 

شروط الحصول على  

 الخدمة 

 ( مستشارين قانونيين كحد أدنى.3اإلضافي ثالث )يجب أن يعمل لدى المكتب  .1

 يجب أن يكون الشريك المدير للمكتب الموجود بالفعل هو الشريك اإلداري للمكتب اإلضافي. .2

يجب أن تكون مباني المكتب اإلضافي مناسبة لتقديم الخدمات القانونية كما يجب أن يكون هناك مكتب   .3

 مسجل ألغراض التواصل واإلخطارات.

 يجب أن يشارك المكتب اإلضافي مبانيه مع أي مكتب آخر. ال  .4

 المستندات المطلوبة  

طلبات قيد مستشارين قانونيين للمستشارين القانونيين المقترح أن يعملوا في المكتب الجديد )في حال   .1

 كانوا غير مقدين في جدول المستشارين القانونيين(.

قرار موثق )أو ما يعادله يوضح بالتفصيل العالقة بين الشركاء( صادر من المكتب الرئيسي يقرر ويعتمد   .2

 تأسيس مكتب إضافي في اإلمارة ويسمح للشريك اإلداري بإدارة المكتب اإلضافي.  

 إجراءات تقديم الخدمة 

 البريد اإللكتروني.يقوم مقدم الطلب بتقديم طلب مكتب استشارات قانونية إضافي عبر  .1

 يقوم قسم شؤون المستشارين القانونيين بالنظر في الطلب وإصدار قرار اعتماده. .2

 يقوم المكتب بسداد رسم الخدمة. .3

4. ( ممانعة  عدم  شهادة  بإصدار  القانونيين  المستشارين  شؤون  قسم  سلطة  NOCيقوم  إلى  موجهة   )

 الترخيص المعنية بالموافقة على تأسيس مكتب إضافي. 

أ .5 بالمكتب اإلضافي إلى الدائرة خالل الفترة  يجب  التالية التي تتعلق  ن يقوم المكتب بتقديم المستندات 

 المقررة التي تحددها الدائرة.

 الرخصة التجارية. •

 عقد اإليجار/ إيجاري/ سند الملكية. •

 تأمين التعويض عن األضرار المهنية. •

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


استالم   • بعد  القانونيين  المستشارين  ترخيص  يقوم قسم شؤون  بإصدار  اإلضافي  المكتب  مستندات 

 المكتب اإلضافي. 

 


