
 

Public - ةماع  

تامدخلا مادختس6و عقوملا 1ع لوخدلا ة)ف)ك حيضوت  

FGوCDEلإلا عقوملا ةحفص 1ع لوخدلا -1
H لماعتملا ةداعس تامدخ را)تخاو ةرئادللPQG 

 
 ccountAhttps://online.am.gov.ae/ 

 

2-  fلوخدلا ل)جس  
 
 
 
 
 
 
 

 
 ةstلطملا ةمدخلا را)تخ6و يراجpإلا م)ظنتلا ةرادإ تامدخ ةمئاقل لوصولا -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Public - ةماع  

ةxراجpإلا تاعزانملا ضف مسق تامدخ  

https://online.am.gov.ae/Account 
 

ةمدخلا ةstلطملا قئاثولا  عقوملا 1ع ةمدخلا   

 ىوعد حتف
ةxراجpإ  

 ىوعدلا ةحئال ةعا{ط •
 ةxراجpإلا ةقالعلا� دهعتو رارقإ جذومن •
 راقعلا ة)Cلم نم ةروص •
 كلاملا رفس زاوج وأ ة�sx نم ةروص •
�G (ةلا�ولاو ل)كولا ة�sx ةروص •

H ل)كو دوجو ةلاح ( 
 ) ل)كو نا� نإ (تاراقعلا بتكم ةصخر نم ةروص •
 رجأتسملا رفس زاوج وأ ة�sx نم ةروص •
 )ةك�� رجأتسملا نا� نإ (ةxراجتلا ةصخرلا نم ةروص •
 PQGفرطلا نم عقوم قباسلا راجpإلا دقع •
 )ىوكش دقع ( قدصمو يراس راجpإ دقع •

 
 
 
 

 ىوعد حتف
سامتلإ  

 سامتلالا ةحئال •
  تاعزانملا ةنجل نم رداصلا م�حلا ةروص •
  ةxراجpإلا ةقالعلا� دهعتو رارقإ جذومن •
 راقعلا ة)Cلم نم ةروص •
 كلاملا رفس زاوج وأ ة�sx نم ةروص •
�G( ةلا�ولاو ل)كولا ة�sx ةروص •

H ل)كو دوجو ةلاح( 
 )ل)كو نا� نإ ( تاراقعلا بتكم ةصخر نم ةروص •

 

 تا{لط
 تاعزانملا
ةxراجpإلا  

  لsxحتلا بلط جذومن ةئبعت •
  )تدجو نإ ( ةلا�ولاو بلطلا مدقم ة�sx ةروص •
�G م�حلا نم ةروص •

H ەرودص لاح 
 

 

 ةلاسر
 لsxحتلا
ذ)فنتلل  

  لsxحتلا بلط جذومن ةئبعت •
  )تدجو نإ ( ةلا�ولاو بلطلا مدقم ة�sx ةروص •
 م�حلا نم ةروص •
 راجpإلا دقع نم ةروص •
• �G

H إلا قافر6و ةمارغلا دادس( ةمارغ دوجو ةلاحpلاص( 

ةsxنت :  
�G ة)t¥علا ةغللا� تا{لطتملا لاسر¤ب ماDEGلالا £¢ري •

H ( ةغ)ص� دحاو فلمPDF  (  
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ذ)فنتلا مسق تامدخ  

 

ةsxنت :  

�G ة)t¥علا ةغللا� تا{لطتملا لاسر¤ب ماDEGلالا £¢ري •
H ( ةغ)ص� دحاو فلمPDF  (  

 
 
 
 
 
 

ةمدخلا ةstلطملا قئاثولا  عقوملا 1ع ةمدخلا   

 فلم حتف
ذ)فنتلا  

  ذ)فنتلا ةحئال ةعا{ط •
 ةpذ)فنتلا ةغ)صلا� لpذم م�حلا لصأ •
• �sxلمو كلاملا ةC(راقعلا ة 
ªGمp مل ةxراس ةلا�و •

H ماع اهيلعPQG و�sxل)كولا ة 
�G( ةاماحملا بتكم وأ تاراقعلا بتكم ةصخرو

H ةلاح 
  )ل)كو دوجو

 ەرفس زاوج وأ ەدض ذفنملا ة�sx نم ةروص •
 لحم راقعلا نا� اذإ ةxراجتلا ةصخرلا نم ةروص •

  H»انص وأ يراجت ىوعدلا
 راجpإلا دقع نم ةروص •
 - سكمارأ – تاعزانملا ةنجل( نم ةرداصلا تالاصpإلا •

 .)ءاt¥هCلا – H°صلا ف®لا

 

 بلط
ءالخإلا  

  بلط ةعا{ط وأ ذ)فنتلا تا{لط جذومن ةئبعت •
• )�G

H ام� ىوعدلا فرط مسا ة�اتك متي ل)كو دوجو ةلاح 
�G درو

H ل)كولا هنع ًال)كوو م�حلا(  
  مروف س´لو ة�اتك نوكp بلطلا مدقم عيقوت •

 

 

   تا{لط
ذ)فنتلا  

  بلط ةعا{ط وأ ذ)فنتلا تا{لط جذومن ةئبعت •
• )�G

H ام� ىوعدلا فرط مسا ة�اتك متي ل)كو دوجو ةلاح 
�G درو

H ل)كولا هنع ًال)كوو م�حلا(  
  مروف س´لو ة�اتك نوكp بلطلا مدقم عيقوت •

 

 


