
 

 

 
 
و أمنع نسخ أو تصوير . ي  الدائرةويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان  تعتبر هذه الوثيقة ملكا

 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 توثيق عقود الشركات ومالحق التعديل وفسخها 

 

 اسم الخدمة:   تعديلها وفسخهاالشركات و تأسيس توثيق عقود 

  الخدمة(:الوصف )شرح مبسط عن  تتيح هذه الخدمة للمتعامل طلب توثيق العقود وتعديلها وفسخها 

  نوعها:هيكلية الخدمة  اجرائي 

 :املستفيد من الخدمة   للحصول على هذه الخدمة يحق للشركات واملواطنين وغير املواطنين التقدم 

 :الوثائق املطلوبة 

  أو وكالة مصدقة أو أي مستند قانوني   هوية أطراف املحرر أو جواز السفرابراز

 مصدق حسب ا صول في حال حضور من يمثلهم .

  ابراز أصول وثائق اثبات صفة أطراف العقد اذا لم يكن التعاقد بصفة شخصية

. 

 عقد التأسيس واملالحق السابقة إن وجدت 

  الرخصة التجارية 

 املوافقة املبدئية من دائرة التنمية االقتصادية 

  أخرى حسب نوع املحرر مثل ) اذن التجارة للقاصر (ثائق و 

  املتعامل (: )رحلة على الخدمةخطوات الحصول 

 العقد أو املحرر املراد توثيقه  •

  ا وراق الثبوتية لألطراف  •

 فتح طلب والحصول على املوافقة املبدئية وأداء الرسوم املقررة •

 ارفاق املستندات املطلو ة عبر موقع الدائرة •

 لتوقيع أمام موظف التوثيقات و االحضور الشخص ي •  •

 حضور أطراف العقد شخصيا أو من يمثلهم  للتوقيع أمام موظف التوثيقات 

 عبر البريد االلكتروني للمتعاملله وارساعقد اعتماد ال• 

 واالحكام:لشروط ا  

ضور أطراف العقد شخصيا أو من يمثلهم ملرعا او قانونا ، تمتع اطراف ح •

 .العقد بأهلية وصالحية التعاقد ،

اذا كان املستند محرر بغير اللغة العر ية يجب ترجمته ترجمة قانونية مصدق  •

 عليها لدى الكاتب العدل  .

اذا كان املستند صادر من خارج الدولة يجب التصديق عليه من الجهات  •

 املختصة ) وزارة الخارجية( 

 الرسومأداء  •

 :الرسوم 
 2018لسنة  23رم  ا ميري حسب عدد ا طراف وقيمة املحرر وفقا للقرار  •

 وتعديالته.

  ( الغاء رخصة + / رخصة/ تعديل  )إصدارخدمات الترخيص  • أخرى:ترابط الخدمة مع خدمات 

  الخدمة(: )باقةاملؤسسات الشريكة •  

 :الحضور أمام موظف الشؤون القانونية )التوثيقات( • قنوات تقديم الخدمة 

 :من خالل نظام التوثيقات  • رمز الخدمة 

  دقيقة  20 • :انجاز الخدمةمدة 

 :ال يوجد • محدودية الخدمة 

 


