
 تعريف بالخدمة 

 المشتغلين.المستشارين القانونيين غير المشتغلين إلى جدول المستشارين القانونيين من جدول  النقل اسم الخدمة 

 وصف الخدمة 
تقديم الخدمات القانونية كمستشار قانوني مشتغل يعمل لدى مكتب محاماة أو منح التصريح ب اعتماد طلب  

 استشارات قانونية مرخص في إمارة دبي. 

 معلومات عن الخدمة  

 .غير المشتغل المستشار القانوني  المستفيد من الخدمة 

اإلدارة المقدمة  

 للخدمة 
 إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونين

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

  لتقديمالمدة الزمنية   

 الخدمة 
 رسوم الخدمة   ( عمل1يوم ) 

 رسوم التعديل  - درهم 500

 )في حالة انتهاء مدة القيد( درهم 2,000

 رسم ابتكار  - دراهم 10

 رسم معرفة   - دراهم 10 

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

 الشروط واإلجراءات 

شروط الحصول على  

 الخدمة 

 .المستشارين القانونيين ضمن فئة غير المشتغلينيكون مقدم الطلب مقيداً في جدول أن  .1

 أن يعمل المستشار القانوني بدوام كامل في مكتب محاماة أو استشارات قانونية مرخص في إمارة دبي.  .2

 المستندات المطلوبة 

 في حال كان القيد سارياً: 

 لديه.تأشيرة إقامة / بطاقة عمل )أو ما يعادلها( على كفالة المكتب الذي يعمل  .1

الطلب كمستشار قانوني ضمن فئة   .2 اإلداري يؤكد طلب قيد مقدم  الشريك  المكتب موقع من  خطاب من 

 المشتغلين لدى الدائرة. 

 في حال كان القيد منتهياً: 

 تأشيرة إقامة / بطاقة عمل )أو ما يعادلها( على كفالة المكتب الذي يعمل لديه. -1

اإلداري يؤكد طلب قيد مقدم الطلب كمستشار قانوني ضمن فئة  خطاب من المكتب موقع من الشريك   -2

 المشتغلين لدى الدائرة.

مؤهل   -3 أو  األم  الدولة  في  لذلك  المنظمة  الهيئة  من  السمعة  / شهادة حسن  حديثة  المهنة  مزاولة  شهادة 

كاديمي مصدق وما يثبت سنة واحدة خبرة قانونية في حال كان مقدم الطلب من مواطني دولة اإلما رات أ

سنتي خبرة قانونية في حال كان مقدم الطلب من غير مواطني دولة اإلمارات العربية    2العربية المتحدة أو  

سنوات خبرة   3المتحدة ولكنه حاصل على مؤهل علمي في القانون من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو  

العر  اإلمارات  دولة  مواطني  غير  من  الطلب  مقدم  كان  حال  في  مؤهل  قانونية  على  وحاصل  المتحدة  بية 

كاديمي في القانون من خارج دولة اإلمارات وذك بواسطة خطاب/خطابات خبرة صادرة عن الجهة/الجهات   أ

 التي حصل من خاللها على هذه الخبرة القانونية.

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


 إجراءات الطلب 

 .تعديل القيدتقديم طلب   .1

 ب وإصدار القرار باعتماده.بمراجعة تقديم الطل  قسم شؤون المستشارين القانونيينيقوم  .2

 . بالكامل دفع رسوم الخدمةب مقدم الطلب  يقوم .3

قيد المستشار في حال كان  بطاقة قيد مستشار قانوني  بإصدار  قسم شؤون المستشارين القانونيين    يقوم .4

فئة  القانوني   إلى  قيده  نقل  بعد  آخر  مكتب  لدى  بالعمل  القانوني  المستشار  التحق  حال  في  أو  منتهياً 

 . غلينالمشت

 


