
 إصدار وتعديل 
عقود التأسيس



ً

 ـذيـل، الــذا الدليــداد هــي بإعــة دبــي اقتصاديــاري فــص التجــجيل والترخيــاع التســام قطـقـ
 ـودـار الجهــي إطــه، فــيس ومرفقاتــد التأســدار عقــن إصــاملة عــات شــى معلومــوي علـيحتـ

 ـةـات المقدمــة الخدمــين نوعيــر وتحســات وتطويــل الممارســق أفضــى تطبيــة إلـالراميـ
 ـيةـزة األساســل الركيــون المتعامــة، كــر العالميــى المعاييــق أرقــن وفــة المتعامليـلكافـ
 ـةـي كافــة فــعادة واإليجابيــة الســر ثقافــي نشــيدة فــادة الرشــة القيـلرؤيـ ـيداـاح، وتجسـللنجـ

 ـاتـي أداء الجهــز فــر التميــي معاييــق أعلــال لتحقيــات األعمــة وقطاعــات الدولـمؤسسـ
 ـةـق التنميــي تحقيــي فــة دبــوي القتصاديــدور الحيــل الــذا الدليــاق هــد إطــة. ويؤكـالحكوميـ

 ـةـي ودولــارة دبــكان إمــعادة لســار والســة واالزدهــز الرفاهيــتدامة وتعزيــة المسـاالقتصاديـ
 ـوم.ـه العمــى وجــدة علــة المتحــارات العربيـاإلمـ

 لضمان ـايحتاجونهـ ـيالتـ ـاتبالمعلومـ ـيدبـ ـةاقتصاديـ ـيمتعاملـ ـدلتزويـ ـلالدليـ ـذاهـ ـموصمـ
 ـرعةسـ ـىبأقصـ ـاومتابعتهـ ـاراتهماستفسـ ـنعـ ـةواإلجابـ ـموطلباتهـ ـمتهـامعام ـازوانجـ ـامإتمـ

 ـي احتياجاتهم.ـة تلبـممكنـ
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 ةدـعاســ ـقتحقــ ةـزمتميــ تـامــخد ـرفيــتو ـىعلــ يرـالتجـا ـصخيـلتراو ـجيللتسـا عـاقطـ صـريحــ
 طلقـهأ يلـذا مليـنلمتعاا مـةخد قميثـا تبني لخـال مـن لـكذو ،تهـمقعاتو قتفـوو مليـنلمتعاا

 ،ءارزلـوا مجلـس ئيـسر ،لـةولدا ئيـسر ئـبنا ،ممكتـو لآ شـدار بـن محمـد لشـيخا لسـموا حـبصا
 :يلـي بمـا ملينلمتعاا نحو املتزالا ـىعلــ ـصينــ يلـذاو،ـهللــاهـاعــر ـيبــد ـمكــحا

 أوال: المقدمة:
 ـةاولــن بمزاغبيــال والرعمــال األجــات لرمــن الخدمـ ـدي العديــارـص التجـخيــجيل والترع التســاقطـ مـديقـ
 ـواتاءات والخطــرجــن اإلمـ ـدـات العديـمــذه الخدهـ ـنضمـ ـية، وتأتــارمــي اإلفـ ـةقتصاديــطة االنشـاأل

ـمئـادة تـدمتعـ ـةقانونيـ ـكالـي أشـفــي وـكل المثالــطة بالشـنشــذه األهـ ـةاولــة لمزيـورـات الضرمـوالمعلو
 ـاهـبإصدار ـةقتصاديـاال ـةالتنميـ ةـردائـ مـوتقـ ـيالتـ ـيسالتأسـ ـودعقـ ـكالأشـ ـلالدليـ ـذاهـ ـنويضمـ ـة.فئـ كل 

 ـل.ـال التعديــي حـفـ ـاـات لهـملحقـ ـدارإصــا ووتصديقهـ

 بشاشةم وام واحترهتمامعكم با ملسنتعا

 ثانيا: مصطلحات: عادلةة ومتميز مةستحظون بخد

 ما بوسعنا لتلبيتها مع احتياجاتكم بمهنية ونبذل أقصى ملسنتعا

 فـة، ويتفهـم احتياجاتكـم،متعـاون يتمتـع بالمعر يـق عمـلفر لامـن خ ماتنـام خدسـنقد

 اتكمجابة علــى استفســارويسـتطيع اإل

هامواعيد إنجازمة وكل خد متطلبات فر لكمسنو

 قت المناسب ودون تأخيرفي الو سنستجيب لطلباتكم 

 يعة وسلسةسر مةفر لكم خداءات لنوجرد اإلسنقلص عد

 سليمة مةاءات خدإجرقيقة ود ماتمعلو من لكمسنؤ

قاتوفي األ فعقنوات الد من عة والعديدمتنو قطر لامن خ ةمتميز ماتفير خدسنعمل على تو

 التي تناسبكم 

 ماتنااحاتكم لتطوير خدائكم واقترحب بآرسنر

 مات والبيانات الخاصة بكمنضمن لكم خصوصية المعلو فسو

يفتعر  مصطلح

 ـيفـ ـممنهـ كل همـايسـ ـأنبـ ـركثـأ أو ـخصانشـ ـاهبمقتضـ مـزيلتـ ـدعقـ ـيهـ كةاـرالشـ
 ـأينشـ ـدقـ ـامـ مـاقتسـال ـل،عمـ أو ـالمـ ـنمـ ـةحصـ ـمبتقديـ ـحبـالر فـتهديسـ عوـرمشـ

ةـارخسـ أو ـحبـر ـنمـ عوـرالمشـ ـنعـ
 كةاالشر

ـمويتـًـاقانونـ ـابهـ فـرمعتـ ـونويكـ ـخاصشـاأل أو ـوالمـاأل ـنمـ ـةعـمجمو ـمتنظيـ ـوهـ
 ـةيــخصية اعتبارشـ ـاـون لهــي يكـكات التــركة والشــرـص الشـخيــا بتراف بهــرعتـاال
 ـيطةـة البســدودة والتوصيـمحـ ـؤوليةمسـ كة ذاتـرـة وشـمـهمة العاـاـي المسـهـ

 الشخص
 يعتباراال

 ـونديـ ـنـأل عــي ال يسـيك الموصــرـإن الشـفـ ـنمـيك المتضاـرف الشــاـى خـعلـ
 ـواءسـ كةـرـال الشـمـ أسـي رفـ ـامهـقد ـيـة التــة الحصـقيمـ ـدودـي حـفـ كة إالـرالشـ
 أن ـيالموصـ يكـرللشـ ـدودةالمحـ ـؤوليةالمسـ ـىعلـ ـبتـويتر ـةنقديـ أو ـةعينيـ ـتكانـ
 ـرـة التاجـصفـ ـهـت لـكانـ ـوـه ولـسـاـى إفـؤدي إلـكة ال يــرس الشــاإفـ

 يكالشر
 الموصي

 ـيطةـة البسـكة التوصيــرشـ ـيفـ ـنمـيك المتضاـرـي للشــز القانونـكــق المريتفـ
 ـؤوليةمسـ ـؤوالمسـ ـونفيكـ ـنمـكة التضاـرشـ ـيفـ يكـرـي للشــز القانونـكـبالمر

 كاءـرالشـ ـعمـ ـنمـبالتضاو ـةالخاصـ ـهموالـأ ـيفـ ـىحتـ كةـرالشـ ـونديـ ـنعـ ـخصيةشـ
 كةـرشـ ـروتعتبـ ـن،مـمتضا يكـرشـ ـنمـ ـركثـأ ـىعلـ كةـرالشـ ـتملتاشـ ـاكلمـ ـنيـخراآل

 ـارـل اعتبـمحـ ـخصيتهشـ ـونفتكـ ـن،مـكة تضاـرشـ ـهـبة لــيطة بالنســة البسـالتوصيـ
 كلو كةـرالشـ ـهدخولـ دـربمجـ ـرالتاجـ ـةصفـ ـبويكتسـ ـا،هـبقاءو كةـرالشـ ـنتكويـ ـيفـ
 ـة.ـذه الصفــه بهــن تمتعــات عـمـاـن التزمـ ـبتــا يترمـ

 يكالشر
 المتضامن

 ة لكم:جو منكم التالي لتوفير خدمة متميزنر ومن جانبنا،

üüمتبادل مامعهم باحتر ملمتكم بالتعاموظفينا الذين يعملون على خد تقدير جهود 

üüفير البيانات الثبوتيةتو 

üüملةم المعاتماإل ًمسبقا بةتجهيز البيانات المطلو 

üüفي البيانات في حال وجود خطأ ممكن قتع ومنا بأسراعإ 

üüمةم الخدف المتعلقة بإتماومات الشخصية أو الظرفي المعلو غنا بأي تغييراإب 

üüدقت المحدفي الومتكم بشكل أفضل وملين لخدمة المتعايق خدفر اتد على استفسارالر 

5 4 
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تماخدكيلو 1  سثالثا: الفهر
 ـرـن غيـمـ ـافيهـ كاءـرـة الشـكافـ ـالكة أعمــرـا لشـكيــون وي يكــارـن أو اعتبـمواطـ ـيطبيعـ ـخصشـ

 والغير ـهكليـمو ـاهتجـ ـلكيـالو ـذاهـ ـاتواجبـ ـرتقتصـ ـن،مواطـ ـرلغيـ ـةكـمملو ـةلمؤسسـ أو ـنالمواطنيـ صفحة المحتوى #
 ـة،فيـالحر أو ـةالمهنيـ ـالعمـاأل ـةسـممار ـنمـ ـملتمكينهـ عةوـرالمشـ ـادالمعتـ ـلجـالر ةـرخبـ ـمتقديـ ـيفـ

ـواءسـ ـهكلـمو ـاطنشـ أو ـالـق بأعمــة تتعلـماليـ ـاتمـاـة أو التزنيـمد ـؤوليةمسـ ـةـل أيـدون تحمـ ـكوذلـ 7  ماتكيل خدو
 ـارج.ة أو الخــارمــي اإلفـ

 ات:دمخليكو ودقع اتاطرتاش
 تـامـلخدا ـلكيـو ـينـلثاافـرلطـانـويكـ نأو ـاجنبيـأو ـاطبيعيـ ـخصاشـ ـدلعقـا ـيفـ لوألافـرلطـانـويكـ نأ

8  محدودة مسؤولية كة ذاتشر عقد تأسيس

∙ 9  محدودة مسؤولية كة الشخص الواحد ذاتشر عقد تأسيس
 تمالخدا ـةلـكاولـاعمـأ لةوامز ـرتقتصـ) ـطفقـ ـنطنيـامو ـلقبـ ـنمـ ـةكـمملو ةـأمنشـ وأ ـاطنـامو ـيلمحلـا

 (ـنطنيـاللمو ـةمـتا ـةملكيـ ـةكـمملو نـوتكـ ـيلتـاتكاـرلشـاوأداـرفـألا ـنمـ ـنطنيـالموا ـىعلـ ـةلـولدا ـيفـ
10  ملحق تعديل عقد تأسيس طلب

 ئيةلمبدافقةالمواعلىللحصوا

 سنة 21 عن هعمر يقل الأ قدلمتعاا في طيشتر

 لمحليا كيللوا تماخد قيمة لعقدا يتضمن نأ يجب

 ءصياوألاوأ ـمئهـلياوأوأ ـمئهـاكو ـطةسـابو وأ ـةمـلخدا كزمر ـفظـمو مـامـأًـخصياشـ ـنيـقدلمتعاارـوحضـ
 .ـةلنصيـا ئلـاسـلرا ـقيـطر ـنعـ ـةنيـولكترإلا ـةفقـالموالـاخـ ـنمـ وأ،ـمعليهـ ـنلقيميـاوأ

 ـاهــب اعتمادـة يجــارج الدولــن خـمـ ةـادرـق والصـغات للتصديــوكمسـ ـةمــتندات المقدـع المسـجميـ
 ـاجمتهـوتر ـةجيـالخار ةارزو ـنمـ ًـوالأصـ ـاهـاعتماد ـبفيجـ ـةأجنبيـ ـةبلغـ ـتكانـ إذاو ـة،جيـالخار ةارزو ـنمـ
 ـة.قانونيـ ـةجمـتر

 :بةلمطلوائقثالوا
 ـنمـ ةردـاصـ ـةثيقـو ـةيـأوأ ـفرلسـازاـوجـ وأ ـةطنيـلوا ـةيـلهوا) ـخصيةلشـا ـىعلـ ـفيـللتعر ـةصليـألا ـةثيقـلوا

 (ةـدلمتحـا ـةبيـلعراتارـامـإلا ـةلـود ـلخـاد ـميةسـر ـةجهـ
 قيعلتوا في حيتهاصو ضرلحاا لشخصا صفة تثبت لتيا صليةألاتالمستندا

 ئيةلمبدافقةالموا

 يرلتجاا سمالا حجز ةدشها
 شخص من كثرأ خصةلرا لكما نألحا في نيةلمدالعماألا كةشر عقد

∙ 
∙ 
∙ 
∙ 

∙ 

∙ 

∙ 
∙ 
∙ 
∙ 

10 شريك إضافة/ انسحاب .1 – 

10 تغيير اسم تجاري .2 – 

11 نشاط للسجل إضافة .3 – 

11 نشاط إضافة /تغيير/حذف .4 – 

12 مدير إضافة/ تغيير/ حذف .5 – 

12 تعديل رأس المال .6 – 

13 مدير شريك/ تغيير اسم .7 – 

13 مدير شريك/ تغيير جنسية .8 – 

14 نسبة الحصص ملحق تغيير .9 – 

14 محدودة مسؤولية ذات شركة إلى فردية مؤسسة من القانوني الشكل تغيير .10 – 

15 شركة الشخص الواحد ذ.م.م فردية إلى مؤسسة من تغيير الشكل القانوني .11 – 

15 محلي للمؤسسة تغيير وكيل خدمات .12 – 

16  ملحق تعديل عقد تأسيس طلب مسور

 م الخدمة:سور

سمالر  الخدمة

 من فطر كل قيعهم عن تودر 300
 راف المحرأطر

قيمته يدر الذي ال تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو
 همدر مائة ألف على 

 بحد أقصىر وقيمة المحر من 0.5%
 همدر 15.000

قيمته على يدر الذي تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو
 همدر مائة ألف 

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

18  يعتبارمن الشخص اال بةوثائق المطلو

19  سائل النصيةسال الرمة إرخد
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∙ 

 كة ذات مسؤولية محدودةشر
 ـددـل عـوال أن يقـ ًـريكاـين شــى خمســا علــركاء فيهــدد الشــد عــوز أن يزيــي ال يجــركة التــي الشـهـ

ـركةـك شــيس وتملــاري تأســي أو اعتبـطبيعـ ـد مواطنـخص واحــوز لشــن. ويجــن اثنيــركاء عـالشـ
 أن ـركةللشـ ـوزيجـ وال ـالالمـ رأس ـيفـ ـهحصتـ ـدربقـ إال ـممنهـ كل ـأليسـ وال ـدودةمحـ ـؤوليةمسـ ذات 
 ـا.ـة لهـزمـاـروض الـى القــول علــه أو للحصــا أو لزيادتــن رأس مالهــام لتكويــاب العــى االكتتــأ إلـتلجـ

 ـركاءـن الشــن بيــم مــم اختيارهــر يتــر أو أكثــدودة مديــؤولية المحــركة ذات المســى إدارة الشـويتولـ
 ـر.ـر مديــد عشـأحـ ـمـاوز عددهــرط أال يتجــم بشــن غيرهـأو مـ

 اطات عقد التأسيس:اشتر

 كة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودةشر 3
 كةالشــر مــال أسر مالــك يســأل وال واحــد، مالــك مــن تتكــون محــدودة مســؤولية ذات كةشــر

كة ذاتـرم الشــكاـه أحـي عليــرـها، وتســد تأسيسـد بعقــوارـال الـأس المــدار رـا إال بمقـماتهـاـن التزعـ
 طبيعتهــا مــع ضيتعــار ال فيمــا القانــون فــي دةالــوار المحــدودة المســؤولية 

 اطات عقد التأسيس:اشتر 3.1
 ـة أومــم الخدـف تقديـموظـ مـامــع أقيـاف للتوـرطــة األـخصيا لكافـشـ ـورـة الحضـمــذه الخدهـ ـبتتطلـ ∙

 ـةونيـلكترـة اإلل الموافقــاـن خـمـ ـر، أوـي أخـقانونـ ـتندمسـ ـة أو أيكالــب وـم بموجــن يمثلهـمـ ـورحضـ
 ـة.ـائل النصيـســق الريـطر ـنعـ

 أو ـةالخدمـ ـمتقديـ ـفموظـ ـامأمـ ـعللتوقيـ ـرافاألطـ ـةلكافـ ـخصياشـ ـورالحضـ ـةالخدمـ ـذههـ ـبتتطلـ
 ـةاإللكترونيـ ـةالموافقـ ـالخـ ـنمـ أو ـر،أخـ ـيقانونـ ـتندمسـ أي أو ـةوكالـ ـببموجـ ـميمثلهـ ـنمـ ـورحضـ

 ـةـائل النصيــق الرســن طريـعـ

∙ 
∙ 

 حية التعاقداهلية وصف العقد بأطر تمتع

 ـنمـ ـاهــب اعتمادـارج يجــن الخـمـ ةـادرـق والصـغات للتصديــوكمسـ ـةمــتندات المقدـع المسـجميـ

∙ 
∙ 

∙ 

ـاجمتهــة وترجيـة الخارارزـن ومـ ًـوالـا أصـهــب اعتمادفيجـ ـةـة أجنبيــت بلغـكانـ إذاـة، وجيـة الخارارزو  سنة 21 يشترط في المتعاقد أال يقل عمره عن
ـوالـة أصـجمــاد الترـة واعتمـقانونيـ ـةجمـتر  ـنـة للتمكــن المحكمــارة مــى إذن تجــول علــة الحصــذه الخدمــب هــن بطلــى المتقدميــن علـيتعيـ

:بةلمطلوائقثالوا 3.2 ـة.ـذه الخدمــى هــول علــن الحصـمـ
 ـنـا مــب اعتمادهــارج يجــن الخــادرة مــق والصــوغات للتصديــة كمســتندات المقدمــع المسـجميـ

ـنمـ ةـادرصـ ـةوثيقـ ـةأيـ أو ـفرالسـ ـوازجـ أو ـةالوطنيـ ـة)الهويـ ـخصالشـ ـنعـ ـفيـللتعر ـةصليـاأل ـةالوثيقـ ∙  ـاـة وترجمتهــن وزارة الخارجيـمـ ًـوالـا أصــب اعتمادهــة فيجــة أجنبيــت بلغــة، وإذا كانـوزارة الخارجيـ
ـدة(ـة المتحـبيـات العرـارمــة اإلدولـ ـلداخـ ـميةســة رجهـ  ـة.ـة قانونيـترجمـ

 ـلـدة وال تقــة المتحــارات العربيــة اإلمــي دولــد مواطنــد أحــراف العقــن أطــون ضمــب أن يكـيجـ ∙
 ـركةـون الشــوز أن تكــي. ويجــريك أجنبــركة شــي الشــال إذا كان فــن رأس المـمـ %51 ـنـه عـحصتـ
 غيرهــم. شــراكة دون التعــاون مجلــس دول مواطنــي بيــن

 يسم التجارشهادة حجز اال ∙
∙ 
∙ 

 الموافقة المبدئية

 قيعفي التو حيتهاصفة الشخص الحاضر وص صلية التي تثبتالمستندات األ
 مراعاة التوكيل ما إذا كان يسمح للمدير بفتح الحسابات البنكية واالقتراض ∙

 الوثائق المطلوبة:
 ةـادرصـ ـةـة وثيقــفر أو أيــواز الســة أو جــة الوطنيــخص )الهويــن الشــف عـيــة للتعرصليــة األالوثيقـ

 ـنمـ ـةبــق المطلوللوثائـ 13 ـةصفحـ (6ـم )قــد رـة البنـاجعـمر ـىجـي يرـاريك اعتبــرشـ ـةـال إضافــي حـفـ ∙
 يـارعتبـيك االـرالشـ

∙ 

∙ 
∙ 
∙ 
∙ 

 م الخدمة:سور 3.3 ـدة(ـة المتحـبيـات العرـارمــة اإلدولـ ـلداخـ ـميةســة رـن جهـمـ
قيعفي التو حيتهاصفة الشخص الحاضر وص صلية التي تثبتالمستندات األ

سمالر الموافقة المبدئية   الخدمة

 من فطر كل قيعهم عن تودر 300
 راف المحرأطر

قيمته يدر الذي ال تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو
 همدر مائة ألف على 

 بحد أقصىر وقيمة المحر من 0.5%
 همدر 15.000

قيمته على يدر الذي تزفي المحر قيعاتالتصديق على التو
 همدر مائة ألف 

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

 يشهادة حجز اسم التجار
 يرعتباالايكلشرامنبةلمطلوائقثاللو13صفحة(6)قمرلبنداجعةامرجىيريرعتباايكشرفةضاإلحافي

 م الخدمة:سور

الرسم  الخدمة

 درهم عن توقيع كل طرف من 300
أطراف المحرر

 التصديق على التوقيعات في المحرر الذي ال تزيد قيمته 
 على مائة ألف درهم

 من قيمة المحرر وبحد أقصى 0.5%
 درهم 15.000

 التصديق على التوقيعات في المحرر الذي تزيد قيمته
 على مائة ألف درهم

درهم عن كل طرف 100  إدخال بيانات المعاملة إلكترونياً

درهم 500  تأجيل إتمام المعاملة بعد تسجيلها بناء على طلب
 أصحاب الشأن في اليوم التالي

درهم 500  توقيع أحد أطراف المحرر في مركز تقديم خدمة مختلف
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إضافة نشاط للسجل 3. طلب ملحق تعديل عقد تأسيس 4

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
شهادة حجز اسم تجاري 

قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع
 كان الشريك زائر.

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
لخليجيانولتعاامجلسطنينالموصليألالسفرازاجووأتيةارماإلايةلهواقةبطا

∙
∙ 
∙ 

∙ 
∙

 الوثائق 
 المطلوبة

رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز
 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

قةاالتوكيل األصلي، باإلضافة لهوية الموكل في حال عدم حضور صاحب الع

∙ 

∙ 

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
 ـاهـدعتماا ـبفيجـ ـةجنبيـأ ـةبلغـ ـتنـكا اذإو ،ـةجيـرلخاا ةرازو ـنمـ ـاهـدعتماا ـبيجـ

الـوصـأـةجمـلترادـاعتمـاوـةنيـنوقاـةجمـترـاجمتهـتروـةجيـرلخااةرازوـنمـً الـوصـأ
في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات

 إضافة/ تغيير/ حذف نشاط.4

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
سفر األصلي لمواطنين مجلس التعاونبطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز ال

الخليجي
رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز 

 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

قةاالتوكيل األصلي، باإلضافة لهوية الموكل في حال عدم حضور صاحب الع

∙ 
∙ 

∙ 
∙ 

∙ 

∙ 

 الوثائق
 المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات

 إضافة/ انسحاب شريك.1

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
لخليجيانولتعاامجلسطنينالموصليألالسفرازاجووأتيةارماإلايةلهواقةبطا

رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز 
مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

في حال أن المسمى الوظيفي إلقامة الشريك ليست )شريك أو مستثمر( 
 يتوجب إحضار شهادة عدم ممانعة من الكفيل

قةاالتوكيل األصلي، باإلضافة لهوية الموكل في حال عدم حضور صاحب الع
 للوثائق 13 ( صفحة6في حال إضافة شريك اعتباري يرجى مراجعة البند رقم )

 المطلوبة من الشريك االعتباري

∙ 
∙ 

∙ 
∙
∙ 

∙ 

∙ 
∙ 

 الوثائق
 المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة او المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
 ـاهـدعتماا ـبفيجـ ـةجنبيـأ ـةبلغـ ـتنـكا اذإو ،ـةجيـرلخاا ةرازو ـنمـ ـاهـدعتماا ـبيجـ

الـوصـأـةجمـلترادـاعتمـاوـةنيـنوقاـةجمـترـاجمتهـتروـةجيـرلخااةرازوـنمـًالـوصـأ
في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة 

مراعاة التوكيل ما إذا كان يسمح بالتنازل عن الحصص 

∙ 

∙ 

∙
∙ 

 االشتراطات

تغيير اسم تجاري2.

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
شهادة حجز اسم تجاري 

قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع
 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
لخليجيانولتعاامجلسطنينالموصليألالسفرازاجووأتيةارماإلايةلهواقةبطا
ـوزـاط ال يجــود نشــال وجــي حــة فــات المختصــن الجهــة مــدم ممانعــالة عـرسـ

 ـةـات المختصــن الجهــح مــه إال بتصريـمزاولتـ

قةاالتوكيل األصلي، باإلضافة لهوية الموكل في حال عدم حضور صاحب الع

∙
∙ 
∙ 

∙ 
∙ 
∙ 

∙ 

 الوثائق
 المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة او المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات
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تغيير اسم شريك/ مدير7. 

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص 
اإلماراتيين: جواز السفر الجديد، باإلضافة إلى الهوية اإلماراتية

 على الجواز الجديد، باإلضافة إلى الهوية للمقيمين: صورة من اإلقامة منقولة
اإلماراتية

مواطنين مجلس التعاون الخليجي: جواز السفر األصلي 
ي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولةللشريك الزائر: جواز السفر أصل

قةاألصحاب الع
رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز 

 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

∙ 
∙ 
∙ 

∙ 
∙ 

∙ 

 الوثائق
المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات

تغيير جنسية شريك/ مدير8.

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
اإلماراتيين: جواز السفر الجديد، باإلضافة إلى الهوية اإلماراتية

 على الجواز الجديد، باإلضافة إلى الهوية للمقيمين: صوره من اإلقامة منقولة
 اإلماراتية

يلاألصرفسال وازجأو ةياراتاإلم ةويهال ةاقطب ي:جيلخال اونعتال سلجم نينواطم
للشريك الزائر: جواز السفر أصلي ساري المفعول 

رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز 
 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

∙ 
∙ 
∙ 

∙
∙
∙ 

 الوثائق
 المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات

إضافة/ تغيير/ حذف مدير5.

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
لخليجيانولتعاامجلسطنينالموصليألالسفرازاجووأتيةارماإلايةلهواقةبطا

رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز 
 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

قةاالتوكيل األصلي باإلضافة لهوية الموكل في حال عدم حضور صاحب الع
صوره عن جواز سفر للمدير الجديد
مدير بفتح الحسابات البنكية واالقتراضمراعاة التوكيل ما إذا كان يسمح لل

 )في حال إضافة أو تغيير مدير(

∙ 
∙ 

∙ 
∙
∙ 

∙ 
∙ 
∙ 

 الوثائق
 المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات

تعديل رأس المال6.

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
لخليجيانولتعاامجلسطنينالموصليألالسفرازاجووأتيةارماإلايةلهواقةبطا
ـوزـاط ال يجــود نشــال وجــي حــة فــات المختصــن الجهــة مــدم ممانعــالة عـرسـ

 ـةـات المختصــن الجهــح مــه إال بتصريـمزاولتـ

قةاالتوكيل األصلي، باإلضافة لهوية الموكل في حال عدم حضور صاحب الع

∙ 
∙ 

∙ 
∙ 
∙ 

∙ 

 الوثائق
 المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات
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تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد ذ.م.م11. 

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص ∙
بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات ∙
جواز سفر مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي∙
رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز ∙

 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة ∙
 للوثائق 13 ( صفحة6في حال إضافة شريك اعتباري يرجى مراجعة البند رقم ) ∙

 المطلوبة من الشريك االعتباري

 الوثائق
المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ ∙
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ ∙
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة ∙

 االشتراطات

تغيير وكيل خدمات محلي للمؤسسة12.

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص ∙
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع ∙

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين ∙
سفر األصلي لمواطنين مجلس التعاونبطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز ال ∙

الخليجي
رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز ∙

 مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة ∙

 الوثائق 
المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ ∙
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ ∙
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة ∙

 االشتراطات

ملحق تغيير نسبة الحصص9.

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص 
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات ومقيمين
سفر األصلي لمواطنين مجلس التعاونبطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز ال

 الخليجي

 عن األصيل يجب إحضار أصل وكالته، باإلضافة إلى اإذا كان الموكل ممث
 هويته األصلية

مراعاة التوكيل ما إذا كان يسمح بالتنازل عن الحصص

∙ 
∙ 

∙ 
∙ 

∙

∙ 

 الوثائق
المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات

تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة .10

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص 
قة إذااجواز السفر أصلي ساري المفعول وتصريح زيارة للدولة ألصحاب الع

 كان الشريك زائر

بطاقة الهوية اإلماراتية لمواطنين دولة اإلمارات والمقيمين
سفر األصلي لمواطنين مجلس التعاونبطاقة الهوية اإلماراتية أو جواز ال

الخليجي
رسالة عدم ممانعة من الجهات المختصة في حال وجود نشاط ال يجوز 

مزاولته إال بتصريح من الجهات المختصة
في حال أن المسمى الوظيفي إلقامة الشريك ليست )شريك أو مستثمر( 

 يتوجب إحضار شهادة عدم ممانعة من الكفيل

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة
 للوثائق 13 ( صفحة6في حال إضافة شريك اعتباري يرجى مراجعة البند رقم )

 المطلوبة من الشريك االعتباري

∙ 
∙ 

∙ 
∙ 

∙ 

∙ 

∙ 
∙ 

 الوثائق
المطلوبة

لـاـن خـمـ ـة أومــز الخدكـمر ـفموظـ مـامـكل أـوـة أو المـقـاـاب العـور أصحـحضـ
 ـةـائل النصيـســق الريـطر ـنـة عـونيـلكترـة اإلالموافقـ

يجب جرـالخـا ـنمـ ةردـالصـاو ـقيـللتصد تغاـوكمسـ ـةمـلمقدا تاـتندلمسـا ـعجميـ
ًوالـا أصـادهمتب اعـجية فـيبنة أجـغلت بـانة، وإذا كـيارجخن وزارة الـا مـادهمتاع
 والـة أصـمرجتاد الـمتة واعـيونانة قـمرجا تـهتمرجة وتـيارجخن وزارة الـم

في حال وجود توكيل يجب مراجعة المستشار القانوني لمركز الخدمة

∙ 

∙ 

∙ 

 االشتراطات
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 سيستأ عقد يلتعد ملحق طلب سومر 5

سمالر الخدمة  نطاق الخدمة

 فطر كل قيعهم عن تودر 300
راف المحرمن أطر  مئة ألف من قيمة البيع أقل عمجمو

 طلب عند
فةضاإ) ملحق

شريك/ 
 انسحاب 

 بيع /يكشر
 (حصص

بحدر وقيمة المحر من 0.5%
همدر 15.000 أقصى   مئة ألف من كثرقيمة البيع أ عمجمو

فطر كل هم عندر 100 ً  ونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

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

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد

 فطر كل قيعهم عن تودر 300
راف المحرمن أطر  مئة ألف من أس المال أقلفي ر يادةق الزفر

طلب عند
 ملحق تغيير 

 أس المالر

بحدر وقيمة المحر من 0.5%
همدر 15.000 أقصى   مئة ألف من كثرأس المال أفي ر يادةق الزفر

فطر كل هم عندر 100  ونياملة الكترإدخال بيانات المعا

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

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد

 فطر كل قيعهم عن تودر 300
 راف المحرمن أطر

 ضافة إلىأس المال، باإلفي ر يادةق الزفر
 مئة ألف من قيمة البيع أقل عمجمو

إضافة
 وانسحاب 

 أسوتغيير ر
 المال

بحدر وقيمة المحر من 0.5%
 همدر 15.000 أقصى 

 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 بناء علىم المعاتأجيل إتما
 م التاليفي اليو طلب أصحاب الشأن 

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد

 فطر كل قيعهم عن تودر 200
راف المحرمن أطر  م التغييرسور

 ىخرأ تيالتعد

فطر كل هم عندر 100 ًونياملة إلكترإدخال بيانات المعا

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

همدر 500  كز تقديممر في راف المحرقيع أحد أطرتو
 مختلف مةخد
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سائل النصيةسال الرخدمة إر  يرعتباالا لشخصا منبةلمطلوائقثالوا 6
 ـقيـطر ـنـا عـونيــع إلكترقيــا والتوحقهـامـيس وـود التأســى عقــة علـاء الموافقــركاء إجــرـن للشـيمكـ

 ـاه:نــور أدكــب المذـك حسـي وذلــارـجيل التجـم التســانظـ ـنمـ ـةـائل النصيـســال الرســة إرمـخد

 وني:لكتراطات اعتماد التوقيع اإلاشتر
 ـلمــاص بالمتعاـم الخـقــى الرـلة إلـسـمر ـةنصيـ ـالةســا برحقهـامـيس وـود التأســاد عقــن اعتمـيمكـ

 ـب.جانــؤون األـة وشـمـقاـة لإلمـة العادارم اإلـانظـ ـيفـ ـجلالمسـ

ـاـخص إنمــل لشـممثـ كة أوـرـل للشـممثـ ـواءسـ ـلـل الممثـقبـ ـنمـ ـةنصيـ ـالةســة برـن الموافقـال يمكـ ً 
 ـع.قيـللتو ًـخصياشـ ـلـور الممثــب حضـيتطلـ

 قاصر. يكشر في حال وجود مر )الوصي(نصية لولي األ سالةسال ريتم إر

 ـيفــالة وســال الرســادة إرعــف إـن للموظــة ال يمكــالة النصيـسـل الرـاـن خـمـ يكـرـة الشـموافقـ ـدعنـ
 ـة.ملــاء المعاـد أو إلغــاء العقــم إلغــاد يتـعتمــاء االيك إلغــرـب الشـطلـ ـالحـ

 ـبالطلـ ـيفـ ـةالموافقـ ـىعلـ ـعقيـالتو ـهيمكنـ ال يكـرالشـ ـلقبـ ـنمـ ـضفـبالر ـةنصيـ ـالةسـر ـالسـإر ـدعنـ
 ـنمـ ـاعليهـ ـةالموافقـ ـملتتـ ـةالنصيـ ـالةسـالر ـالسـإر ـديعيـ أن ـفللموظـ ـنيمكـ ـنولكـ ـةمـالخد ـزكـبمر
 يك.ـرـل الشـقبـ

 ـالةســال الرسـل إرـاـن خـمـ ـةاء الموافقــرـتكمال إجــن اســز يمكـكــي المرفـ يكـرـد الشــال تواجــي حـفـ
 يك.ـرـة بالشــة الخاصـاءة الهويــرقــة وـال البصمــر إدخــة أو عبـالنصيـ

T: +971 4 445 55 55 
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إضافة شريك
إصدار عقد تأسيس شركة ذ.م.م

إصدار عقد تأسيس شركة الشخص الواحد ذ.م.م 
تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية 

محدودة
تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة الشخص 

الواحد ذ.م.م

1 
2
3
4 

5 

 نطاق االشتراطات

رسالة عدم ممانعة من مدير الشركة بالدخول كشريك
صورة من الرخصة التجارية/ السجل التجاري

1 
2

الوثائق المطلوبة 
لشركات داخل دبي 

رسالة عدم ممانعة من مدير الشركة بالدخول كشريك 
حيات المديراص

صورة من الرخصة التجارية/ السجل التجاري
صوره عن عقد تأسيس الشركة

1 
2 
3 
4

الوثائق المطلوبة 
 لشركات اإلمارات 

األخرى

رسالة عدم ممانعة من مدير الشركة بالدخول كشريك 
حيات المديراص

صورة من الرخصة التجارية/ السجل التجاري
صوره عن عقد تأسيس الشركة مترجم

1 
2 
3 
4

الوثائق المطلوبة 
لشركات المناطق 

الحرة 

رسالة عدم ممانعة من مدير الشركة بالدخول كشريك 
حيات المديراص

صورة من السجل التجاري
ـفارةـن الســدق مــم ومصــركة مترجــيس الشــد تأســن عقــوره عـصـ

ـاراتـي اإلمــة فــى وزارة الخارجيــة إلــة، باإلضافـاإلماراتيـ

1 
2 
3 
4 

الوثائق المطلوبة
 لشركات دول مجلس 

التعاون الخليجي

رسالة عدم ممانعة من مدير الشركة بالدخول كشريك 
حيات المديراص

صورة من السجل التجاري
ـفارةـن الســدق مــم ومصــركة مترجــيس الشــد تأســن عقــوره عـصـ

 ـاراتـي اإلمــة فــى وزارة الخارجيــة إلــة، باإلضافـاإلماراتيـ

1 
2 
3 
4 

 الوثائق المطلوبة
لشركات األجنبية
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