
 تعريف بالخدمة 

 قيد مستشار قانوني. اسم الخدمة 

 وصف الخدمة 
لتقديم الخدمات القانونية في إمارة دبي كمستشار قانوني يعمل لدى مكتب محاماة أو مكتب استشارات    التصريح

 قانونية مرخص.  

 معلومات عن الخدمة  

 مقدمو الطلب الراغبون في قيدهم في جدول المستشارين القانونيين ضمن فئة المشتغلين.  المستفيد من الخدمة 

 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونين  اإلدارة المقدمة للخدمة 

 قنوات تقديم الخدمة 

 (“LPS”نظام المهن القانونية )

 التطبيق الذكي 

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

تقديم  ل  المدة الزمنية 

 الخدمة 
 رسوم الخدمة  ( أيام عمل 5خمسة )

 ويشمل: درهم  2,020المبلغ اإلجمالي 

القيد   .1 المستشارون   درهم  2000  -رسوم  )يحصل 

خصم   على  المواطنون  للسنوات    %50القانونيون 

 من تاريخ القيد(.  األولى (3الثالث )

 دراهم.  10 – رسم ابتكار  .2

 دراهم  10 –معرفة رسم   .3

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

 الشروط واإلجراءات 

شروط الحصول على  

 الخدمة  

 :  الشروط التالية  مقدم الطلب يستوفي أن يجب  

 أن يكون ذو أهلية قانونية كاملة  -1

وأن لم تكون قد تمت إدانته في جريمة تمس الشرف إال في حال تم   والسلوك السيرة حسن شهادة -2

 العفو عنه أو تم رد اعتباره

حاصالا على درجة البكالوريوس في القانون، أو ما يعادلها من مؤسسة تعليمية معترف بها من ِقبل   -3

 أوعلى عضوية مهنية سارية لدى سلطة تنظيمية،  وحاصال السلطة المختصة، 

كتسًلًلًلًلًلًلًلًلًلان خبرة قانونية مشًلًلًلًلًلًلًلًلًلفوعة بتدريب قانوني تحت  حاصًلًلًلًلًلًلًلًلًلالا على مؤ  -4 كاديمي في القانون مع ا هل أ

كتسًلًلًلًلان مقدم الطلب للمعرفة القانونية وفهم القانون والمهارات القانونية  اإلشًلًلًلًلراف مما يترتب عليه ا

 :المطلوبة ألداء مهامه كمستشار قانوني على النحو التالي

الًلدرجًلة الًلدولًلة التي أصًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلدرت  طبيعة مقدم الطلب

 العلمية

 عدد سنوات الخبرة المطلوبة

مواطنو دولًلة اإلمًلارات العربيًلة 

 المتحدة

اإلمًلًلًلًلارات  دولًلًلًلًلة  داخًلًلًلًللجخًلًلًلًلارإل 

 العربية المتحدة

( متواصًلًلًلًلًلًلًلًلًللًلة  1سًلًلًلًلًلًلًلًلًلنًلة واحًلدة )

 خبرة في العمل القانوني 

من غير مواطني دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

داخًلًلًلل دولًلًلًلة اإلمًلًلًلارات العربيًلًلًلة 

 المتحدة

العمًلًلًلًلل  ( سًلًلًلًلًلًلًلًلًلنتي  2) خبرة في 

 القانوني 
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من غير مواطني دولة اإلمارات 

 العربية المتحدة

خًلًلًلارإل دولًلًلًلة اإلمًلًلًلارات العربيًلًلًلة  

 المتحدة

فًلي 3) خًلبًلرة  سًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلنًلوات  ثًلالثًلًلًلًلًلة   )

 العمل القانوني 

 

يجب أن يكون مقدم الطلب قد حصًلًلل على وفيفة لدى مكتب محاماة أو اسًلًلتشًلًلارات قانونية مرخص   -5

 في إمارة دبي 

الطلًلب عًلدم مواولًلة أش نشًلًلًلًلًلًلًلًلًلًلاط تجًلارش رخر أو مهني رخر )أثنًلاء عملًله لًلدى المكتًلب( يجًلب على مقًلدم   -6

 باستثناء التدريس أو التدريب في إحدى التخصصات أو المهن القانونية.

 المستندات المطلوبة  

 جواز سفر سارش المفعول.  .1

 .بطاقة عمل )أو ما يعادلها( أو تأشيرة إقامة على كفالة المكتب .2

 إماراتية سارية المفعول. بطاقة هوية  .3

 السيرة الذاتية. .4

الخبرة القانونية   ورسالة جرسائلالمؤهل األكاديمي في القانون    أو  القانوني دليل موثق يثبت المؤهل المهني   .5

كتسب الخبرة القانونية من خاللها.   الصادرة من الجهةجالجهات التي ا

 .شهادة حسن سير وسلوك من شرطة دبي  .6

ا وبالوش الرسمي وبخلفية    مأخوذةصورة شخصية بحجم صور جواز السفر. يجب أن تكون جميع الصور   .7 حديثا

 .بيضاء وأن تكون على مسافة معقولة

موافقة المكتب على قيد  الذش يعمل لديه مقدم الطلب يؤكد  موقع من الشريك المدير للمكتب    خطان من .8

 في هذا المكتب. لمشتغلين مقدم الطلب في جدول المستشارين القانونيين ا

 إجراءات الطلب 

 . المطلوبةيجب على مقدم الطلب تقديم الطلب وجميع المستندات  .1

 .بمراجعة الطلب وإصدار قرار اعتماد الطلب قسم شؤون المستشارين القانونيين يقوم .2

 يجب على مقدم الطلب دفع رسوم القيد. .3

الطلب   .4 مقدم  القانونيين من  المستشارين  القانوني اليطلب قسم شؤون  المستشار  ألداء قسم  في   حضور 

 .التاريخ والموعد المحدد

أداء   .5 محضر  من  ونسخة  سارية  قانوني  مستشار  قيد  بطاقة  القانونيين  المستشارين  شؤون  قسم  يصدر 

 القسم. 

 


