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 مةالمقد

 اغبينوالر عمالاأل جاللر ماتالخد من العديد بدبي والسياحة قتصاداال ةدائر في يالتجار خيصوالتر التسجيل عقطا ميقد

 ماتوالمعلو والخطوات اءاتجراإل من العديد ماتالخد هذه ضمن وتأتي ة،ماراإل في قتصاديةاال نشطةاأل اولةبمز

 أشكال الدليل هذا ويضمن فئة. كل ئمتال دةمتعد قانونية أشكال فيو المثالي بالشكل نشطةاأل هذه اولةلمز يةورالضر

 في حال التعديل. ملحقات لها إصدارها وتصديقها وة بإصدارم الدائرونية التي تقولكترعقود التأسيس اإل

 المصطلحات

 أو شخصان بمقتضاه ميلتز عقد هي كةاالشر كة:االشر

بحالر فيستهد عومشر في منهم كل هميسا بأن كثرأ
 عن ينشأ قد ما مقتساال عمل أو مال من حصة بتقديم 

 ة.بح أو خسارمن ر عوالمشر

 يكللشر القانوني كزالمر يتفق من:المتضا يكالشر

 القانوني كزبالمر البسيطة التوصية كةشر في منالمتضا

مسؤولية مسؤوال فيكون منالتضا كةشر في يكللشر
 الخاصة موالهأ في حتى كةالشر ديون عن شخصية 

كةالشر اشتملت كلما ينخراآل كاءالشر مع منبالتضاو
التوصية كةشر وتعتبر من،متضا يكشر من كثرأ على 

شخصيته فتكون من،تضا كةشر له بالنسبة البسيطة 
صفة ويكتسب ها،بقاءو كةالشر تكوين في اعتبار محل 

 ماتاالتز من تبيتر ما كلو كةالشر دخوله دبمجر التاجر 

 عن تمتعه بهذه الصفة.

 أو موالاأل من عةمجمو تنظيم هو ي:عتباراإل الشخص

 بها افعتراال ويتم ًقانونا بها فمعتر ويكون شخاصاأل

 شخصية لها يكون التي كاتوالشر كة.الشر خيصبتر

مسؤولية ذات كةوشر مةالعا همةالمسا هي يةاعتبار
 محدودة والتوصية البسيطة. 

ال من،المتضا يكالشر فخال على الموصي: يكالشر
حدود في إال كةالشر ديون عن الموصي يكالشر يسأل 
سواء كةالشر مال أسر في مهاقد التي الحصة قيمة 
 المحدودة المسؤولية على تبويتر نقدية. أو عينية كانت 

سهإفال إلى يؤدي ال كةالشر سإفال أن الموصي يكللشر
 صفة التاجر. كانت له ولو 
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ماتكيل خد. و1
كةمملو لمؤسسة أو المواطنين غير من فيها كاءالشر كافة أعمال كةلشر كيالو يكون ياعتبار أو مواطن طبيعي شخص 

 من لتمكينهم عةوالمشر المعتاد جلالر ةخبر تقديم في والغير كليهمو تجاه كيلالو هذا واجبات تقتصر مواطن، لغير 

 نشاط أو بأعمال تتعلق مالية ماتاالتز أو نيةمد مسؤولية أية تحمل دون وذلك فية،الحر أو المهنية عمالاأل سةممار

 ة أو الخارج.مارفي اإل سواء كلهمو

مات:كيل خداطات عقود واشتر
أو مواطنـا المحلــي ماتالخد كيلو الثاني فالطر يكون وأن وأجنبيا طبيعيا شخصا العقد في لواأل فالطر يكون أن 

المواطنين على الدولة في مــاتالخد كالةو أعمــال اولــةمز )تقتصــر فقط مواطنيــن قبل من كــةمملو منشــأة 
الواحد الشخص أو محدودة مسؤولية ذات لمنشأة للمواطنين مةتا ملكية كةمملو تكون التي كاتالشر أو ادفراأل من 
 محدودة(. مسؤولية ذات 

 ل على الموافقة المبدئيةالحصو

سنة 21 ه عنفي المتعاقد أال يقل عمر طيشتر
كيل المحليمـــات الوقيمــــة خد يجـــب أن يتضمـــن العقـــد 

عليهم القيمين أو وصياءاأل أو أوليائهم أو ئهمكالو بواسطة أو مةالخد كزمر موظف مماأ ًشخصيا المتعاقديـن حضور 
إذاو جية،الخار ةارزو من هااعتماد يجب الدولة خارج من ةوالصادر للتصديق غاتكمسو مةالمقد المستندات جميع 

 قانونية. جمةجمتها ترجية وترة الخارارزمن و ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية 

بة:الوثائق المطلو
 داخل سميةر جهة من ةصادر وثيقة أية أو السفر جواز أو الوطنية )الهوية الشخصية على يفللتعر صليةاأل الوثيقة 

 بية المتحدة(ات العرماردولة اإل

قيعفي التو حيتهصفة الشخص الحاضر وصال صلية التي تثبتالمستندات األ
 شخص من كثرخصة أمالك الر في حال أن نيةعمال المدكة األشر عقد 

سمالر  الخدمة

راف المحرمن أطر فطر كل قيعهم عن تودر 300 قيمته يدر الذي ال تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو
 همدر مائة ألف على 

همدر ألف 15 بحد أقصىر وقيمة المحر من 0.5% قيمته يدر الذي تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو
 همدر مائة ألف على 

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500 طلب ملة بعد تسجيلها بناء علىم المعاتأجيل إتما
 م التاليفي اليو أصحاب الشأن 

همدر 500  مختلف مةكز تقديم خدمر في راف المحرقيع أحد أطرتو
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محدودة مسؤولية كة ذاتشر .2
كل يسأل وال اثنين. عن كاءالشر دعد يقل أن وال ًيكاشر خمسين على فيها كاءالشر دعد يديز أن زيجو ال التي كةالشر هي 

لللحصو أو يادتهلز أو مالها أسر لتكوين مالعا كتتاباال إلى تلجأ أن كةللشر زيجو وال المال أسر في حصته بقدر إال منهم 
 أو كاءالشر بين من هماختيار يتم كثرأ أو مدير المحدودة المسؤولية ذات كةالشر ةإدار ويتولى لها. مةزالال وضالقر على 

 مدير. هم أحد عشردز عدط أال يتجاوهم بشرمن غير

اطات عقد التأسيس:اشتر
 يمثلهم من حضور أو مةالخد تقديم موظف مماأ قيعللتو افطراأل لكافة شخصيا الحضور مةالخد هذه تتطلب 

 قانوني أخر مستند كالة أو أيبموجب و

سنة 21 ه عنفي المتعاقد أال يقل عمر طيشتر
كانت إذاو جية،الخار ةارزو من هااعتماد يجب الخارج من ةوالصادر للتصديق غاتكمسو مةالمقد المستندات جميع 

 قانونية. جمةجمتها ترجية وترة الخارارزمن و ًها أصوالفيجب اعتماد بلغة أجنبية 

 اضقتركان يسمح للمدير بفتح الحسابات البنكية واال ما إذا كيلاعاة التومر

بة:الوثائق المطلو
 دولة داخل سميةر جهة من ةصادر وثيقة أية أو السفر جواز أو الوطنية )الهوية الشخص عن يفللتعر صليةاأل الوثيقة 

 بية المتحدة(ات العرماراإل

قيعفي التو حيتهصفة الشخص الحاضر وصال صلية التي تثبتالمستندات األ
 يعتباراال يكالشر من بةالمطلو للوثائق 13 صفحــة (6) قــمر البنــد اجعــةمر جـىير ياعتبـار يـكشر إضافــة حــال في 

سمالر  الخدمة

راف المحرمن أطر فطر كل قيعهم عن تودر 300
قيمته يدر الذي ال تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو

 همدر مائة ألف على 

همدر ألف 15 بحد أقصىر وقيمة المحر من 0.5%
قيمته يدر الذي تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو

 همدر مائة ألف على 

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500
طلب ملة بعد تسجيلها بناء علىم المعاتأجيل إتما

 م التاليفي اليو أصحاب الشأن 

همدر 500  مختلف مةكز تقديم خدمر في راف المحرقيع أحد أطرتو
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 محدودة مسؤولية كة الشخص الواحد ذاتشر .3

أسر بمقدار إال ماتهااالتز عن كةالشر مال أسر مالك يسأل وال واحد، مالك من تتكون محدودة مسؤولية ذات كةشر
ضيتعار ال فيما القانون في دةالوار المحدودة المسؤولية ذات كةالشر مأحكا عليه يوتسر تأسيسها، بعقد دالوار المال 

 طبيعتها. مع 

اطات عقد التأسيس:اشتر
 يمثلهم من حضور أو مةالخد تقديم موظف مماأ قيعللتو افطراأل لكافة شخصيا الحضور مةالخد هذه تتطلب 

قانوني أخر مستند كالة أو أيبموجب و
حية التعاقدهلية وصالف العقد بأطر تمتع 

كانت إذاو جية،الخار ةارزو من هااعتماد يجب الخارج من ةوالصادر للتصديق غاتكمسو مةالمقد المستندات جميع 
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزمن و ًها أصوالفيجب اعتماد بلغة أجنبية 

بة:الوثائق المطلو
 دولة داخل سميةر جهة من ةصادر وثيقة أية أو السفر جواز أو الوطنية )الهوية الشخص عن يفللتعر صليةاأل الوثيقة 

 بية المتحدة(ات العرماراإل

قيعفي التو حيتهصفة الشخص الحاضر وصال صلية التي تثبتالمستندات األ
 عتباريك االمن الشر بةللوثائق المطلو 13 صفحة (6قم )اجعة البند رمر جىي يريك اعتبارشر في حال إضافة 

سمالر  الخدمة

راف المحرمن أطر فطر كل قيعهم عن تودر 300
قيمته يدر الذي ال تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو

 همدر مائة ألف على 

همدر ألف 15 بحد أقصىر وقيمة المحر من 0.5%
قيمته يدر الذي تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو

 همدر مائة ألف على 

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500
طلب ملة بعد تسجيلها بناء علىم المعاتأجيل إتما

 م التاليفي اليو أصحاب الشأن 

همدر 500  مختلف مةكز تقديم خدمر في راف المحرقيع أحد أطرتو
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 ملحق تعديل عقد تأسيس طلب .4

 يكشر ( إضافة/ انسحاب1

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

مستثمر( يتوجب يك أوشريك ليست )مة الشرقافي حال أن المسمى الوظيفي إل
 من الكفيل ممانعة مشهادة عد إحضار 

قةصاحب العال م حضورفي حال عد كلضافة لهوية الموصلي، باإلكيل األالتو
 للوثائق 13 صفحة (6قم )اجعة البند رمر جىي يريك اعتبارشر في حال إضافة 

 يعتباريك االمن الشر بةالمطلو

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال

من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد
من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد

 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 ل عن الحصصكان يسمح بالتناز ما إذا كيلاعاة التومر

اطاتشتراال

 ي( تغيير اسم تجار2

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 قةصاحب العال م حضورفي حال عد كلضافة لهوية الموصلي، باإلكيل األالتو

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال
من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد

من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال
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 نشاط للسجل ( إضافة3

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 قةصاحب العال م حضورفي حال عد كلضافة لهوية الموصلي، باإلكيل األالتو

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال

من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد
من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد

 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

اطاتشتراال

 نشاط ف( إضافة/ تغيير/ حذ4

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 قةصاحب العال م حضورفي حال عد كلضافة لهوية الموصلي، باإلكيل األالتو

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال
من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد

من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال
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 ف مدير( إضافة/ تغيير/ حذ5

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 قةصاحب العال م حضورفي حال عد كلضافة لهوية الموصلي باإلكيل األالتو

 سفر للمدير الجديد ه عن جوازصور

فياض )قتركان يسمح للمدير بفتح الحسابات البنكية واال ما إذا كيلاعاة التومر
 مدير( حال إضافة أو تغيير 

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال

من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد
من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد

 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

اطاتشتراال

 أس المال( تعديل ر6

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 قةصاحب العال م حضورفي حال عد كلضافة لهوية الموصلي، باإلكيل األالتو

 قق حساباتمد من يرموافقه أو تقر أس المال، يجب احضارفي حال تخفيض ر

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال
من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد

من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال
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 يك/ مديرشر ( تغيير اسم7

اتيةمارضافة إلى الهوية اإلاتيين: جواز السفر الجديد، باإلماراإل
 ضافـة إلـىمنقولــة على الجـواز الجديـد، باإل مــةقامــن اإل ةصـور للمقيمين: 

اتيةمارالهوية اإل
 صليمجلس التعاون الخليجي: جواز السفر األ مواطنين 

 ة للدولــةيــاريــح زل وتصري المفعــوسار ائر: جواز السفر أصلييك الزللشر

 قةصحاب العالأل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال

من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد
من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد

 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال

 يك/ مديرشر ( تغيير جنسية8

اتيةمارضافة إلى الهوية اإلاتيين: جواز السفر الجديد، باإلماراإل
 ضافــة إلـىمنقولـة علــى الجـواز الجديــد، باإل مـةقامـن اإل ةصور للمقيمين: 

اتيةمارالهوية اإل
 صلياتية أو جواز السفر األمارمجلس التعاون الخليجي: بطاقة الهوية اإل مواطنين 

 لي المفعوسار ائر: جواز السفر أصلييك الزللشر
 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال
من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد

من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال
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 نسبة الحصص ( ملحق تغيير9

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 مقيمينات وماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل
 هويته ضافة إلىكالته، باإلصيل يجب إحضار أصل وممثال عن األ كلكان المو إذا 

 صليةاأل

 ل عن الحصصكان يسمح بالتناز ما إذا كيلاعاة التومر

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال

من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد
من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد

 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

اطاتشتراال

 كة ذات مسؤولية محدودةشر دية إلىفر ( تغيير الشكل القانوني من مؤسسة10

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

مستثمر( يتوجب يك أوشريك ليست )مة الشرقافي حال أن المسمى الوظيفي إل
 من الكفيل ممانعة مشهادة عد إحضار 

مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو
 للوثائق 13 صفحة (6قم )اجعة البند رمر جىي يريك اعتبارشر في حال إضافة 

 يعتباريك االمن الشر بةالمطلو

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال
من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد

من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال
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 مم.كة الشخص الواحد ذ.شر دية إلىفر ( تغيير الشكل القانوني من مؤسسة11

اتماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل
 مجلس التعاون الخليجي لدو مواطنين سفر جواز 

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو
 للوثائق 13 صفحة (6قم )اجعة البند رمر جىي يريك اعتبارشر في حال إضافة 

 يعتباريك االمن الشر بةالمطلو

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال

من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد
من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد

 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

اطاتشتراال

 كيل خدمات محلي للمؤسسة( تغيير و12

 كان قة إذاصحاب العالة للدولة ألياريح زل وتصري المفعوسار جواز السفر أصلي

 ائريك زالشر

 ات والمقيمينماردولة اإل اتية لمواطنينماربطاقة الهوية اإل

 مجلس التعاون الخليجي صلي لمواطنيناتية أو جواز السفر األماربطاقة الهوية اإل

 اولته إالمز زنشاط ال يجو في حال وجود من الجهات المختصة ممانعة مسالة عدر

 من الجهات المختصة يحبتصر

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 مستحقاته كافة كيل السابقار بتسليم الواحضار اقر

 بةالوثائق المطلو

 مةكز الخدمر موظف مماكل أقة أو الموحضور أصحاب العال
من الخارج يجب ةغات للتصديق والصادركمسو مةجميع المستندات المقد

من ًها أصوالفيجب اعتماد كانت بلغة أجنبية إذاجية، وة الخارارزمن و هااعتماد
 جمة أصوالقانونية واعتماد التر جمةجمتها ترجية وترة الخارارزو

 مةكز الخدمر اجعةمر كيل يجبفي حال وجود تو

 اطاتشتراال
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 ملحق تعديل عقد تأسيس طلب مسو. ر5

نطاق الخدمة الخدمة  نطاق الخدمة

 مـن فطر كل قيعهم عن تودر 300

 راف المحرأطر
مئـة مـن قيمة البيع أقل عمجمو

همدر ألف 

 ملحق )إضافة طلب 

 يك/ انسحابشر

 يك/ بيع حصص(شر

 بحـد أقصـىر وقيمـة المحـر مـن 0.5%

 همدر ألف 15

مئــة مـن كثـرقيمـة البيـع أ عمجمـو
 همدر ألف 

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500
ملة بعد تسجيلها بناءم المعاتأجيل إتما

 م التاليفي اليو طلب أصحاب الشأن على 

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد

 مـن فطر كل قيعهم عن تودر 300
 راف المحرأطر

 مـن أس المـال أقـلفي ر يـادةق الزفر
مئة ألف

 ملحق تغيير طلب 
 أس المالر

 بحـد أقصـىر وقيمـة المحـر مـن 0.5%
 همدر ألف 15

 مـن كثـرأس المـال أفي ر يـادةق الزفر
 مئة ألف

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500 ملة بعد تسجيلها بناءم المعاتأجيل إتما
 م التاليفي اليو طلب أصحاب الشأن على 

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد
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نطاق الخدمة الخدمة  نطاق الخدمة

 مـن فطر كل قيعهم عن تودر 300

 راف المحرأطر
 ضافة إلىأس المال، باإلفي ر يادةق الزفر

مئة ألف من قيمة البيع أقل عمجمو

 إضافة وانسحاب 
 أس المالوتغيير ر

 بحـد أقصـىر وقيمـة المحـر مـن 0.5%

 همدر ألف 15

 ضافة إلىأس المال، باإلفي ر يادةق الزفر

 مئة ألف من كثرقيمة البيع أ عمجمو

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500
ملة بعد تسجيلها بناءم المعاتأجيل إتما

 م التاليفي اليو طلب أصحاب الشأن على 

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد

 من فطر كل قيـعهم عن تودر 200
راف المحرأطر  م التغييرسور

 ىت أخرتعديال

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

همدر 500 ملة بعد تسجيلها بناءم المعاتأجيل إتما
 م التاليفي اليو طلب أصحاب الشأن على 

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد
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 يعتبارمن الشخص اال بة. الوثائق المطلو6

يكشر إضافة
مم.كة ذ.شر إصدار عقد تأسيس 
مم.كة الشخص الواحد ذ.شر إصدار عقد تأسيس 

محدودة مسؤولية كة ذاتشر دية إلىفر مؤسسة من تغيير الشكل القانوني 
 مم.كة الشخص الواحد ذ.شر دية إلىفر مؤسسة من تغيير الشكل القانوني 

 اطاتشترنطاق اال

 يككشر لكة بالدخومدير الشر من ممانعة مسالة عدر

 يية/ السجل التجارخصة التجارمن الر ةصور
 حدحية ألصال فرمع تو كةي أو عقد تأسيس الشرعتباركيل باسم الشخص االتو

 كة )لكافةنيابة عن الشر حقمال قيع عقود تأسيس أوكاء أو المدير بتوالشر

يين(عتبارشخاص االاأل

 الوثائق المطلوبة 

 دبي داخل كاتلشر

 يككشر لكة بالدخومدير الشر من ممانعة مسالة عدر

 حيات المديرصال

 يية/ السجل التجارخصة التجارمن الر ةصور
كةة عن عقد تأسيس الشرصور

 الوثائق المطلوبة 

 ىخراأل اتماركات اإللشر

 يككشر لكة بالدخومدير الشر من ممانعة مسالة عدر

 حيات المديرصال

 يية/ السجل التجارخصة التجارمن الر ةصور
جممتر كةة عن عقد تأسيس الشرصور

 الوثائق المطلوبة 

 ةكات المناطق الحرلشر

 يككشر لكة بالدخومدير الشر من ممانعة مسالة عدر
 حيات المديرصال

 يمن السجل التجار ةصور
 ضافةاتية، باإلمارة اإلمن السفار مصدقجم ومتر كةة عن عقد تأسيس الشرصور
اتمارفي اإل جيةة الخارارزإلى و

 الوثائق المطلوبة 
 ل مجلسدو كاتلشر

 التعاون الخليجي

 يككشر لكة بالدخومدير الشر من ممانعة مسالة عدر
 حيات المديرصال

 يمن السجل التجار ةصور
 ضافةاتية، باإلمارة اإلمن السفار مصدقجم ومتر كةة عن عقد تأسيس الشرصور
اتمارفي اإل جيةة الخارارزإلى و

 الوثائق المطلوبة 
 جنبيةكات األلشر
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