












جميع البيانات الخاصة باإلجراءات والرسوم هي كما وردت من الجهات الرسمية وذلك لعام 2010 - 2011 
وال تتحمل وزارة اإلقتصاد مسؤولية أي تعديل علي هذه البيانات
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

رؤيتنا:
إقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية 

 
رسالتنا: 

سن وتحديث التش��ريعات المنظمة والمش��جعة لبيئة األعمال اإلقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات 
الوطنية و تقديم الخدمات وتش��جيع اإلس��تثمار وتنظيم قطاع المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة وحماية 
حقوق المس��تهلك والملكي��ة الفكرية و تنويع األنش��طة التجارية بقيادة كفاءات وطني��ة و وفقًا لمعايير 
اإلبداع والتميّز العالمية وإقتصاديات المعرفة، بما يساهم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة. 
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

اإلسـتثمار هو  ركيـزة التنمية االقتصادية، وهو اآللية التي تمكن من إنشـاء مشـروعات 
جديـدة، تضيف للطاقة اإلنتاجية وتتيح فرص عمل للشـباب . ولذلك ال بد من توفير المناخ 
المناسب لالستثمار يستند في األسـاس على مبدأ الشفافية وإزالة المعوقات التي تحول 

دون وصول المستثمر لتحقيق أهدافه. 

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقوم بتنفيذ خطوات عملية وفعالة إليجاد موقع لها على 
خريطة االسـتثمارات العالمية، بهـدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمـي تجاري اقتصادي 
حيث تمثـل اإلمارات حاليـا نموذجا يحتذي به على المسـتوى اإلقليمـي والدولي في 

مجاالت التطوير والتحديث االقتصادي . 

ومن خـالل الجهود التي تقوم بهـا الدولة لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة، تشـجع 
االستثمار وتعمل على كافة الظروف لجذب االسـتثمارات األجنبية، تماشيا مع السياسات 
االقتصادية التي تنتجها الدولة لتحقيق أهدافها االسـتراتيجية . ووزارة االقتصاد متمثلة 
في ادارة االسـتثمار تسـعى من خالل أسـاليب عملية لخلق البيئة االسـتثمارية المناسبة 
لجذب المسـتثمرين،  وعلى إزالة كافة المعوقات أمام االسـتثمار األجنبـي . وتعتبر إدارة 
االستثمار شريك أساسي وحلقة وصل بين الجهات االتحادية والمحلية والمناطق الصناعية 
والمناطـق االقتصاديـة المتخصصة  والمناطـق الحرة في الدولة فهـي تقوم بتوجيه 
المسـتثمر األجنبي إلى الجهة المناسـبة لمشـروعه وفق القوانين والتشريعات والفرص 

المتاحة. 

وفي هذا الكتاب توفر إدارة االسـتثمار كافة المعلومات والبيانات والنظم المتبعة إلقامة 
المشـروعات االسـتثمارية بأشـكالها المتعـددة لكل جهـة حكومية  فـي الدولة يمكن 
للمسـتثمر أن يسـتفيد منها من إجراءات إصدار الرخص، الوثائق المطلوبة والتسـهيالت 
ورسـوم لفتح شـركة وإقامة المشـاريع فـي اإلمارة.إيمانا منهـا بأهميـة تقديم كافة 
التسهيالت إلنجاح المشروعات االستثمارية . كذلك أرقام التواصل مع الجهات ذات العالقة 
وعناوين الجهات واألشـخاص ذات الصلة باالسـتثمار حتى يسـتطيعون توجيه المستثمر 

والرد على استفساراتهم المطلوبة بطريقة متخصصة وفعالة.
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الشكل القانوني للشركات :-

ش��ركة تضامنية : يملكها شريكان أو أكثر مس��ئولين بالتضامن في جميع أموالهم في التزامات  -
الشركة.

شركة التوصية البسيطة : شريك متضامن أو أكثر يكون مسئوال في جميع أمواله وشريك موصي  -
أو أكثر ال يكون مسئوال في التزامات الشركة إال بمقدار حصته في رأس المال.

ش��ركة المحاصة: مكونة من شريكين أو أكثر القتسام األرباح والخسائر وتكون الشركة مقصورة  -
على العالقة بين الشركاء وال تسري في حق الغير.

شركة مساهمة عامة : يكون رأسمالها مقسمًا إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وال يسأل  -
الشريك إال بمقدار مساهمته في رأس المال، وأن ال يقل رأسمالها عن )10( ماليين درهم وتطرح 

األسهم لالكتتاب العام وبموافقة المؤسسين.
 شركة مساهمة خاصة : تقوم بين عدد من المؤسسين ال يقل عن ثالثة أشخاص ويكتتب هؤالء  -

المؤسسين بكامل رأس المال ويكونون مسئولين بقدر حصصهم في رأس المال.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة : ال يزيد عدد الشركاء فيها عن )50( شريكًا وال يقل عن أثنين  -

وال يسألون إال بمقدار حصصهم في رأس المال.
شركة التوصية باألسهم : مكونة من شركاء متضامنين مسئولين في جميع أموالهم عن إلتزمات  -

الشركة ومع شركاء ومساهمين ال يسألون إال بمقدار حصصهم في رأس المال
الش��ركة العائلية المحلي��ة : والتي صدرت بموجب القانون رقم 10 لس��نة 2007 )تعديل قانون  -

الشركات(، حيث يكون للعائلة وحتى الدرجة الرابعة أسهم ال تزيد على %70 من رأس المال.
الش��ركة األجنبية التجارية : والتي يرخص لها بمزاولة النش��اط من قبل وزارة االقتصاد وموافقة  -

الس��لطة المختصة مع تحديد النشاط وأن يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة أو شركة في 
الدولة من شركاء جميعهم من المواطنين.

تتطلب بعض األنشطة موافقة جهات رسمية لمباشرة نشاطها وفقا- :للقوانين - االتحادية 
وذلك على النحو لتالي:

نوع الترخيصالجهة الرسمية

وزارة التربية والتعليم والشباب
الصاالت  الثقافية،  المعاهد  األطفال،  رياض  الخاصة,  المدارس 

الرياضية.

لجامعات الخاصة، الخدمات الجامعية.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تنظيم حمالت الحج والعمرة مراكز تحفيظ القران والمحاماة.وزارة العدل

حمالت الحج و العمرة، تعليم و تحفيظ القرآن الكريم.وزارة األوقاف و الشؤون  اإلسالمية

وزارة الزراعة
المشاتل - المزارع وتجارة الماشية والطيور, تجارة األسماك واسماك 

الزينة, تجارة البذور واألسمدة.

الحضانات، استقدام األيدي العاملة.وزارة العمل والشئون االجتماعية

جميع الرخص الصناعية.وزارة الصناعة

وزارة الصحة

 ، المختبرات  الطبية،  المعامل  الخاصة،  العيادات  المستشفيات، 
مصانع  ومخازن  الصيدليات،  الطبية،  العيادات  الطبية،  المراكز 
األدوية، نظارات طبية و تركيب العدسات، شركات استيراد و تجارة 

األدوية و األعشاب الطبية، مراكز المساج و التدليك.

تدقيق الحسابات، فروع الشركات األجنبية.وزارة االقتصاد

الشكل القانوني للشركات
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نوع الترخيصالجهة الرسمية

وزارة الثقافة واإلعالم

المطابع، محالت الفيديو و الكاسيت، المكتبات، الدعاية و اإلعالن، 
اإلنتاج الفني و التلفزيوني، دور السينما، تنظيم الحفالت الموسيقية، 
اإلعالمية(  الصفة  الرخص ذات  )و جميع  المجالت  و  الصحف  توزيع 
اإلنتاج  الكمبيوتر،  برامج  بيع  و  إنتاج  المجالت،  و  الصحف  استيراد 
الخدمات  مكاتب  فيديو،  تصوير  فوتوغرافي،  تصوير  المسرحي، 
مقاهي  التلفزيوني،  التشفير  أجهزة  و  الهوائية  األطباق  الصحفية، 
تنظيم  اإلنترنت،  شبكات  خدمة  ترفيه،  أعمال  تعهدات  اإلنترنت، 
الهوائيات  أطباق  و  التشفير  أجهزة  النسخ، وكالء  مراكز  المعارض، 
بالدولة، الشركات التي تبث قنواتها الفضائية داخل الدولة، و الخط  

و الرسم.

المصرف المركزي

شرك��ات  التمثيل،  مكاتب  الصيرفة،  أعم��ال  المص�ارف،  و  الب�نوك 
التم�ويل، ش��ركات االستثمار،أعم��ال الوساطة الماليين والنقديين، 

االستشارات المالية والمصرفية.

شركات ال�مداولة باألس�هم، البورص��ة.هيئة األوراق المالية

وزارة البيئة والمياه

األسمدة  و  الزهور  و  الزراعية  الشتالت  األعالف،  تجارة  المزارع، 
)العيادات  الجوارح،  و  المنقرضة  و  األليفة  الحيوانات  العضوية، 

البيطرية، تجارة األسماك المستوردة و المصدرة جديدة فقط(.

وزارة الداخلية

 أ - مديرية الشرطة

تجارة الذهب، البنوك والمصارف ومحالت الصيرفة، صناعة األختام 
القديمة،  البنادق  وبيع  استيراد  األسلحة،  تصليح  والمفاتيح، 
األدوية،  مصانع  الليلية،  النوادي  الفنادق،  والمفرقعات،  المتفجرات 
األلعاب  محالت  الخاصة،  األمن  شركات  المفروشة،  الشقق 
اإللكترونية، أندية الرماية، الدراجات المائية، التدريب على الغوص، 

الهواتف المتحركة، تأجير السيارات.

نوع الترخيصالجهة الرسمية

ب -   إدارة المرور والتراخيص
مدارس تعليم قيادة السيارات الرجالية و النسائية، تأجير السيارات 

- النقليات.

جـ-  الدفاع المدني

المخابز،  المصانع،  اإلطفاء،  مواد  و  أدوات  معدات  بيع  شركات 
المفروشات، المناجر و محطات البترول والديزل، خدمات االستشارات 

اإلطفائية.

وزارة الثقافة و الشباب وتنمية 
المجتمع

مراكز التدريب الرياضي، شركات الخدمات الرياضية، )بليا رد، مراكز 
الرشاقة للنساء و الرجال جديدة فقط(.

جميع المنشآت الصناعية التي يزيد رأس مالها عن 300 ألف درهم.وزارة المالية و الصناعة

استقدام أيدٍ عاملة و دور الحضانة.وزارة العمل

الشؤون االجتماعية
االحتياجات  ذوي  وتأهيل  رعايا  ال���زواج  مكاتب   – الح��ضانة  دور 

الخاصة.

الهيئة العامة للبريد
نقل الوثائق والمستندات، نقل بعائث، بريد الرسائل، نقل الطرود 

بأنواعها، البريد السريع.

دائرة الطيران المدني

تدريب  الجوي،  النقل  شركات  داخلية.  سياحة  سي��احة،  سفر، 
الجوية،  الخطوط  وكيل  الطائرات،  تأجير  الجوي،  المسح  الطيران، 

صيانة الطائرات.

تنظيم المعارض.غرفة التجارة و الصناعة

الشكل القانوني للشركات
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شروط الترخيص :-

مواطنو الدولة: جواز ممارسة مواطني الدولة كافة األنشطة االقتصادية والمهنية والحرفية -
مواطنو مجلس التعاون : تتم معاملتهم معاملة مواطني الدولة فيما يتعلق بممارس��ة األنش��طة  -

االقتصادية  والمهنية.
مواطنو الدول األخرى : يحق لهم ممارسة النشاط في مؤسسات فردية ولألنشطة المهنية فقط  -

مع ش��رط تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الدولة . أما الش��ركات األخرى فيتم تأسيسها 
ش��ريطة وجود ش��ريك من مواطني الدولة بحصة في المشاركة ال تقل عن 51 % من رأس المال 

المدفوع .
أما بالنس��بة لش��ركات األعمال المهنية فيجوز لش��خصين أو أكثر تأسيس ش��ركة أعمال مهنية   -

لمزاولة نشاط شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني الدولة .
شروط أخرى خاصة بنوع النشاط والتي تتطلب توفر اشتراطات معينة عند طلب التأسيس ومنها  -

ش��روط أعمال الصرافة وحسب قرارات مصرف اإلمارات العربية المتحدة بشأن حدود رأس المال 
وحسب نوع النش��اط المصرفي، كما إن هناك شروط لممارسة الوساطة المالية ومنها الحصول 

على ترخيص من هيئة األوراق المالية في الدولة
شروط أخرى تتعلق بالخبرة لمقدمي طلبات الحصول على الترخيص أو شروط ومؤهالت مديري  -

هذه األنشطة.
شروط إنشاء فروع للمكاتب الهندسية األجنبية : حيث وردت بعض الشروط في هذا المجال. -
ش��روط منح التراخيص لمكاتب تدقيق الحس��ابات : أن يكون مقدم الطل��ب حاصل على مؤهل  -

جامعي في مجال المحاسبة معترف به  أو تقديم شهادة تفيد بأنه سبق قيده في سجل المحاسبين 
والمراجعين.

.وهن��اك بعض الش��روط األساس��ية التي تعتب��ر من األمور المهمة في اس��تكمال ش��روط منح  -
الترخيص ومزاولة المهنة والنشاط وخاصة الشروط الصحية والوقائية المتعلقة بالعمل والعمال 

وقضايا حماية البيئة.

الشكل القانوني للشركات
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وزارة االقتصاد:

الرسمنوع المتطلب

2000نشر المحرر الرسمي لشركة التضامن

وثائقنوع المتطلب

صورة عن عقد الشراكة مصدق ومختوم في كل صفحة.عقد

من الجهة المختصة لنشر عقد تأسيس الشركة.كتاب رسمي

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالوزارة.نموذج طلب

شـروطنوع المتطلب

أن يكون ش��خصًا طبيعيًا من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة /الشركاء
)الشركاء من مواطني دولة اإلمارات(.

الرسمنوع المتطلب

1000نشر تعديل عقد شركات تضامن

وثائقنوع المتطلب

بتعديل عقد الشراكة.ملحق

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالوزارة.نموذج طلب

الرسمنوع المتطلب

1000فتح فرع جديد

متطلبات الشكل القانوني )شركة تضامن(
دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100سجل تجاري / إصدار

100رسم إصدار الرخص الجديدة

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز الس��فر س��اري المفعول )الصفحة األولى وصفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين.  

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

توكيل مصدق بإنابة الغير عند تقديم الطلب.عقد وكالة

تأس��يس الش��ركة التضامنية مصدق من كاتب الع��دل على أن تقتصر عقد
على مواطني الدولة ويكون الشركاء مسئولين بالتضامن.

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

صورة عن اعتماد التوقيع لممثل الشركة.نموذج اعتماد توقيع

شـروطنوع المتطلب

نشر عقد تأسيس الشركة في السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد.

أبوظبي
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الرسمنوع المتطلب

100 درهمرسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاط رسم تسجيل / األنشطة

150 درهمرسم لوحة اإلعالن / متر

1000 درهمرسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100 درهمسجل تجاري / إصدار

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز السفر ساري المفعول )الصفحة األولى وصفحة الرقم الموحد للمواطنين  )لغير  مواطني الدولة  صورة من جواز السفر، والتأكد من التأشيرة )إقامة/زيارة(.جواز السفر

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

توكيل مصدق بإنابة الغير عند تقديم الطلب.عقد وكالة

تأسيس الشركة مصدق من كاتب العدل.عقد

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

صورة عن اعتماد التوقيع لممثل الشركة.نموذج اعتماد توقيع

                                                                                                                                                                                                                                شـروط  
أال يقل رأس المال عن خمسمائة ألف درهم.	 
الشركاء المتضامنون مسئولون في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.	 
الشركاء المساهمون ال يسألون عن التزامات الشركة إال بمقدار حصصهم في رأس المال.	 
رأس المال يقسم إلى أسهم متساوية وقابلة للتداول.	 
ال يجوز ذكر اسم الشريك المساهم باسم الشركة.	 
نشر عقد تأسيس الشركة في السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد.	 

متطلبات الشكل القانوني )شركة توصية باألسهم( 
دائرة التنمية االقتصادية:

أبوظبي
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

متطلبات الشكل القانوني )شركة ذات مسؤولية محدودة(
دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاط .رسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاط .رسم تسجيل / األنشطة

150 رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100سجل تجاري / إصدار

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز السفر س��اري المفعول )الصفحة األولى و  صفحة الرقم جواز السفر
الموح��د للمواطنين - )لغي��ر  مواطني الدولة صورة من جواز الس��فر، 

والتأكد من التأشيرة )إقامة/زيارة(.
شهادة إيداع الحصص النقدية الواردة بعقد الشراكة في إحدى مصارف الدولة.شهادات متخصصة

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

توكيل مصدق بإنابة الغير عند تقديم الطلب.عقد وكالة

تأسيس الشركة ونظامها األساسي مصدق من كاتب العدل.عقد

صورة عدم ممانعة من الكفيل الس��ابق )اإلقامة( أو صورة عدم ممانعة كتاب عدم ممانعة
من إدارة الجوازات والهجرة أبوظبي )لإلقامة/الزيارة(.

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.مخطط االسم التجاري )اللوحة اإلعالنية(

صورة عن اعتماد التوقيع لممثل الشركة.نموذج اعتماد توقيع

شـروطنوع المتطلب

نشر عقد تأسيس الشركة في السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد.  

وزارة االقتصاد:

الرسمنوع المتطلب

نشـر المحرر الرسمي لشـركة ذات 
مسؤولية محدودة

3000

وثائقنوع المتطلب

صورة عن عقد الشراكة مصدق ومختوم في كل صفحة.عقد

من الجهة المختصة لنشر عقد تأسيس الشركة.كتاب رسمي

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالوزارة.نموذج طلب

شـروطنوع المتطلب

أن ال تقل حصة الشريك المواطن عن 51 % من رأس مال الشركة.الشركاء

شـروطنوع المتطلب

ذات  لشـركة  عقـد  تعديـل  نشـر 
مسؤولية محدودة

1000

وثائقنوع المتطلب

بتعديل عقد الشراكة.ملحق

تعبئة نموذج الطلب الخاص بالوزارة.نموذج طلب

الرسمنوع المتطلب

1000فتح فرع جديد

أبوظبي



18

دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

متطلبات الشكل القانوني )مؤسسة فردية(
دائرة التنمية االقتصادية

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز السفر س��اري المفعول )الصفحة األولى و  صفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين.  

)لغي��ر  مواطن��ي الدولة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

وكيل خدمات محلي.عقد

ص��ورة ع��دم ممانعة من الكفيل الس��ابق )اإلقامة( أو ص��ورة من ختم كتاب عدم ممانعة
الدخول للدولة في حال الزيارة )لغير المواطنين(.

)اللوحـة  التجـاري  اإلسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

متطلبات الشكل القانوني )جمعيات تعاونية(
دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز السفر س��اري المفعول )الصفحة األولى و  صفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين(.  

لغي��ر  مواطني الدول��ة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

وزارة العمل والشؤون االجتماعية:

وثائقنوع المتطلب

كتاب عدم ممانعة.

أبوظبي
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

وثائقنوع المتطلب

كتاب عدم ممانعة .

دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100 درهم .رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاط .رسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاط .رسم تسجيل / األنشطة

150 درهم .رسم لوحة اإلعالن / متر

1000 درهم .رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100 درهم.سجل تجاري / إصدار

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز السفر س��اري المفعول )الصفحة األولى و  صفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين(.  

لغي��ر  مواطني الدول��ة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

ش��هادة إي��داع الحص��ص النقدية ال��واردة بعقد الش��راكة في |أحدى شهادات متخصصة
مصارف الدولة.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

تأس��يس الش��ركة ونظامها األساس��ي وفقا للنموذج المع��د من وزارة عقد
االقتصاد مصدق من كاتب العدل.

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

صورة عن اعتماد التوقيع لممثل الشركة.نموذج اعتماد توقيع

شـروطنوع المتطلب
أال يقل رأس مال الشركة عن عشر ماليين درهم.

أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة عشر عضواً.
أال يقل عدد الشركاء المؤسسين عن عشرة أشخاص.

ترفق مع العقد األساسي دراسة الجدول االقتصادية للمشروع.
نشر عقد تأسيس الشركة في السجل التجاري لدى وزارة االقتصاد.

هيئة األوراق المالية والسلع:

الشروط العامة

عدد المؤسسين ال يقل عن عشرة من األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين.

رأس المال ال يقل عن عشرة ماليين درهم مع مراعاة الحد األدنى لرأس المال وفقا لمتطلبات الترخيص .
مراعاة الوحدة والتخصص في األغراض الرئيسية للشركة.

 المجلس التنفيذي:
متطلبات الشكل القانوني )شركة مساهمة عامة(

    http://www.sca.ae          « لمزيد من المعلومات زوروا موقع »هيئة األوراق المالية والسلع«

أبوظبي
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

متطلبات الشكل القانوني )شركة محاصة(
دائرة التنمية االقتصادية:

متطلبات الشكل القانوني )فرع لشركة أجنبية(
دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز السفر س��اري المفعول )الصفحة األولى و  صفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين(.  

لغي��ر  مواطني الدول��ة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.مخطط االسم التجاري )اللوحة اإلعالنية(

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100سجل تجاري / إصدار

شروطنوع المتطلب

موافقة وزارة االقتصاد – للشركات األجنبية.

وثائقنوع المتطلب

صورة عن الرخصة التجارية )للشركة األم(.الرخصة التجارية

صورة عن القيد بالسجل التجاري.السجل التجاري

صورة عن جواز الس��فر س��اري المفعول )الصفحة األولى وصفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين(.

لغي��ر  مواطني الدول��ة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

ق��رار مجلس إدارة الش��ركة بفتح فرع للش��ركة بإم��ارة أبوظبي إضافة عقد وكالة
للوكالة الرسمية لممثلي الشركة )شركات أجنبية(.

وكيل خدمات محلي.عقد

صورة عن عقد تأسيس مصدق من كاتب العدل) شركات أجنبية(.عقد

أبوظبي
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

وثائقنوع المتطلب

م��ن الش��ركة األم بتحم��ل أي التزامات مادي��ة على فروعه��ا بالدولة-كتاب تعهد
الشركات األجنبية.

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

صورة عن اعتماد التوقيع لممثل الشركة.نموذج اعتماد توقيع

من صاحب الترخيص لفتح فرع للمنشأة )للشركات المحلية(.نموذج طلب

جميع المستندات مترجمة ومصدقة حسب األصول.وثيقة
وزارة االقتصاد: / الرسوم المطلوبة لفرع ومكاتب المنشاة المؤسسة بالخارج )االجنبية(

الرسمنوع المتطلب

5000 درهم .ترخيص فرع شركة أجنبية

10000 درهم .إصدار شهادة قيد

وثائقنوع المتطلب

خبرات المدي��ر ومؤهالته العلمية )للش��ركات االستش��ارية والقانونية الخبرات العملية – شهادات الخبرة
وتدقيق الحسابات(.

شهادة من البنك بكفالة مصرفية ألمر وزارة االقتصاد – بقيمة 50.000 شهادات كفالة مصرفية
درهم.

شهادة رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة شهادات متخصصة
األجنبية تبين :

- مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة«
- بيان الشكل القانوني

- رأس المال الشركة
- وأسماء ممثليها وصفاتهم وحدود سلطتهم

وثائقنوع المتطلب

المحرر بين الشركة األجنبية والوكيل المواطن وصورة طبق األصل منه.عقد وكالة

ص��ورة طبق األصل م��ن عقد تأس��يس الش��ركة األجنبي��ة أو نظامها عقد
األساسي مصدقًا علية من الجهات الرسمية.

بيان بأهم العمليات التي تزاولها الشركة األجنبية خارج الدولة والخبرات السابقة كشف
في مجال النشاط المطلوب مزاولته والدول التي تزاول فيها نشاطها.

قرار الهيئة اإلدارية المختصة في الشركة األجنبية بفتح الفرع أو المكتب وثيقة
ومزاولة النش��اط في الدولة، والتفويض الصادر لممثلي الشركة مقدم 

الطلب، على أن تكون هذه المستندات موثقة قانونًا ومصدقة رسميًا.

أبوظبي
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وثائقنوع المتطلب

كتاب عدم ممانعة.

دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100  درهم .رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150 درهم .رسم لوحة اإلعالن / متر

1000 درهم .رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100  درهم .سجل تجاري / إصدار

شروطنوع المتطلب

أال تطرح األسهم لالكتتاب العام.
أال يقل رأس مال الشركة عن مليوني درهم.

إرفاق دراسة الجدول االقتصادي للمشروع.
نشر عقد تأسيس الشركة و النظام األساسي لدى وزارة االقتصاد.

 يجب أن يكتتب المؤسسون بكامل رأس المال.
أال يقل عدد المؤسسين عن ثالث أشخاص.

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز الس��فر س��اري المفعول )الصفحة األولى وصفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين(.

لغي��ر  مواطني الدول��ة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

تأس��يس الش��ركة ونظامها األساس��ي وفقا للنموذج المع��د من وزارة عقد
االقتصاد مصدق من كاتب العدل.

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.اإلعالنية(

صورة عن اعتماد التوقيع لممثل الشركة.نموذج اعتماد توقيع

وزارة االقتصاد:

الرسمنوع المتطلب

5000 درهم .تقديم الطلب

10000 درهم .القيد

20000 درهم .نشر

1000 درهم .إعالن تأسيس

طلب تقويم بحصص عينية لشـركة 
مساهمة

5000 درهم .

متطلبات الشكل القانوني )شركة مساهمة خاصة(
المجلس التنفيذي:

أبوظبي
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دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

وثائقنوع المتطلب

إق��رار كتابي بأن كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لم يس��بق الحكم شهادة حسن سيرة وسلوك
عليه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ولم يحكم بإشهار إفالسه.

كتابي من كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بأس��ماء الشركات التي  إقرار    
يشغل فيها منصب رئيس أو نائب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو عضو 

منتدب لإلدارة وتاريخ شغل كل منصب من هذه المناصب.

صورةالرخص التجارية  

ما يفيد قيام الشركة بسداد رسوم نشر القرار الوزاري بإعالن تأسيس إيصال مالي
مرفقا به عقد التأسيس والنظام األساسي في الجريدة الرسمية.

صورشهادة القيادة من وزارة االقتصاد

بيان بعناوين فروع الشركة داخل الدولة وخارجها.كشف

بي��ان معتم��د من رئيس مجل��س اإلدارة أو المديرين حس��ب األحوال كتاب رسمي
ومراجع حسابات الش��ركة بنسبة ما يملكه وما يملكه الشركاء وحسب 

جنسياتهم من رأس المال الشركة.

بأسماء مراجعي حسابات الشركة وعناوينهم.كشف

متطلبات الشكل القانوني )شركة مهنية(
دائرة التنمية االقتصادية:

الرسمنوع المتطلب

100رسم إصدار الرخص الجديدة

نسبة 25 % من رسم النشاطرسم تحسين خدمات 

نسبة 100 % من رسم النشاطرسم تسجيل / األنشطة

150رسم لوحة اإلعالن / متر

1000رسوم خدمة مميزة VIP )اختياري(

100سجل تجاري / إصدار

وثائقنوع المتطلب

صورة عن جواز الس��فر س��اري المفعول )الصفحة األولى وصفحة الرقم جواز السفر
الموحد للمواطنين(.

لغي��ر  مواطني الدول��ة صورة من جواز الس��فر، والتأكد من التأش��يرة 
)إقامة/زيارة(.

صورة عن عقد إيجار ساري المفعول.عقد إيجار

)اللوحـة  التجـاري  االسـم  مخطـط 
اإلعالنية(

نموذج من خطاط معتمد مع بيان المقاسات واأللوان.

أبوظبي
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  غرفة تجارة وصناعة أبوظبي:

إجراءات الحصول على عضوية: 
تسجيل عضو جديد:

نم��وذج اعتم��اد االس��م التج��اري م��ن دائ��رة التنمية   
االقتصادية صورة عن:

- جواز السفر   
- عقد اإليجار   

- اعتماد توقيع   
- عقد شراكة أو عقد الوكالة مصدقة من كاتب    

العدل
-  الرخصة الصادرة من الجهة المختصة: )دائرة    
التنمية االقتصادية- هيئة السياحة- المؤسسة 

العليا للمصانع(

تجديد العضوية أو فتح فرع جديد 
صورة عن:  

- عقد اإليجار    
- اعتماد توقيع   

- الرخصة الصادرة من الجهة المختصة) دائرة    
التنمية االقتصادية- هيئة السياحة- المؤسسة 

العليا للمصانع(
- شهادة عضوية الغرفة األصلية   

فتح فرع شركة أجنبية 
- نموذج اعتماد االسم التجاري من دائرة التنمية   

االقتصادية 
- رخصة دائرة التنمية االقتصادية   

- كتاب وزارة االقتصاد  
- قرار مجلس اإلدارة بفتح الفرع في أبوظبي  

- وكالة رسمية مصدقة حسب األصول  
- صورة جواز سفر الممثل المقيم  

- النظام األساسي للشركة األجنبية مصدق حسب األصول  
- صورة من السجل التجاري الصادر من الموطن األصلي  

تغيير بيانات العضوية
صورة عن:  

- نموذج اعتماد االس��م التجاري من دائرة    
التخطيط واالقتصاد 

- اعتماد توقيع    
- ملحق عن عقد ش��راكة أو عق��د الوكالة    

مصدق من كاتب العدل 
- موافقة الجهة المختصة )دائرة التخطيط    
واالقتصاد - هيئة الس��ياحة - المؤسس��ة 

العليا للمصانع(
- شهادة عضوية الغرفة الرئيسية    

شهادة المنشأ
الفواتير األصلية للبضاعة المذكورة  

تغيير العنوان
صورة عن:  

             - عقد اإليجار 
- موافق��ة الجهة المختصة ) دائرة التنمية    
االقتصادية- هيئة الس��ياحة- المؤسس��ة 

العليا للمصانع(
- شهادة عضوية الغرفة الرئيسية    

إضافة أو حذف شريك/ تغيير وكيل خدمات
صورة عن:  

- عقد ش��راكة أو عقد الوكالة مصدقة من    
كاتب العدل 

- إعالن بالصحف اليومية    
- موافق��ة الجهة المختصة ) دائرة التنمية    
االقتصادية- هيئة الس��ياحة- المؤسس��ة 

العليا للمصانع(
- شهادة عضوية الغرفة الرئيسية    

تعديل رأس المال
صورة عن:  

- ملحق عن عقد ش��راكة أو عق��د الوكالة    
مصدق من كاتب العدل 

- موافق��ة الجهة المختصة ) دائرة التنمية    
االقتصادية- هيئة الس��ياحة- المؤسس��ة 

العليا للمصانع(
- شهادة عضوية الغرفة الرئيسية    

أبوظبي
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- نس��خ ع��ن خالصة قيد الش��ركاء من مواطني الدول��ة )لمن لم   
يسبق له إصدار ترخيص من قبل(.

- استمارة الس��يرة الذاتية لألنشطة التي تتطلب وجود شهادات   
علمي��ة وخبرات عملية لدى أصحاب الطلب أو المدير المس��ئول 

)كرخص االستشارات بمختلف أنواعها(
- موافقة الجهات الحكومية األخرى حس��ب النشاط )يرجى التأكد   
من األنش��طة التي تتطلب موافقة جهات حكومية أخرى وذلك 

باالتصال على الرقم: 700040000(
ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية

- إيصال الموافقة المبدئية.  
- جمي��ع المس��تندات الت��ي تم تقديمه��ا مس��بًقا للحصول على   

الموافقة المبدئية
- نس��خة ع��ن عق��د إيجار موق��ع مزاول��ة النش��اط متضمنًا رقم   
األرض. يقترح االتصال بشباك إدارة التخطيط بالدائرة والتابع 
لبلدي��ة دبي على هاتف رق��م 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 
2063788 وذلك قبل استئجار الموقع للتأكد من مدى مالءمته 

لممارسة النشاط
- كت��اب دائ��رة العقارات لحكومة دب��ي بعدم الممانع��ة من التأجير   
بالباطن في حالة استئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة أو 

مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة
- أصل عقد ش��ركة أعمال مدنية موث��ق أصواًل من الكاتب العدل   

باإلمارة 
- أص��ل عقد وكيل خدمات محل��ي موثق أصواًل من الكاتب العدل   
باإلم��ارة وذل��ك للش��ركات الت��ي ال تتضم��ن ش��ريك مواطن 
ماعدا الش��ركات الت��ي يكون جميع الش��ركاء فيها من مواطني 
دول مجل��س التع��اون الخليج ي )ماعدا أنش��طة االستش��ارات 

الهندسية(

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية 
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جمي��ع المس��تندات الت��ي تم تقديمه��ا مس��بًقا للحصول على   
الموافقة المبدئية.

- قرار وزارة االقتصاد.  
- نس��خة ع��ن عق��د إيج��ار موق��ع مزاول��ة النش��اط متضمنً��ا   
التخطي��ط إدارة  بش��باك  االتص��ال  يقت��رح  األرض.   رق��م 

بالدائرة والتابع لبلدية دبي على هاتف رقم 2020105أو بهاتف 
البلدية رقم 2063788 وذلك قبل اس��تئجار الموقع للتأكد من 

مدى مالءمته لممارسة النشاط.
- كت��اب دائ��رة العقارات لحكومة دب��ي بعدم الممانع��ة من التأجير   
بالباطن في حالة استئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة أو 

مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.
- كش��ف أس��ماء أعض��اء مجل��س اإلدارة وتاريخ وم��كان الميالد   

والوظيفة ونموذج التوقيع+نسخة.
- إقرار كتابي من كل عضو بقبول التعيين بمجلس اإلدارة  

    شركة أعمال مدنية

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية

- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(  
- كشف األسماء التجارية  

- نسخ عن جوازات سفر جميع الشركاء لمن لم يسبق لهم إصدار   
ترخيص من قبل مع تفاصيل اإلقامة/التأشيرة

- رس��الة ع��دم ممانعة من الكفيل بالنس��بة لغي��ر مواطني دول   
مجلس التعاون الخليجي.

    دائرة التنمية االقتصادية

     اإلصدار الجديد
شركة مساهمة عامة- خاصة   

شركة أعمال مدنية  
فرع شركة أجنبية  

منتدى لرجال األعمال  
متطلبات الفروع  

مكتب ارتباط حكومي  
شروط ذات مسؤولية محدودة  

شروط تضامنية  
تجديد الترخيص  

مكتب تمثيل  
مؤسسة فردية  

    شركة مساهمة عامة- خاصة

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية

- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(  
- كشف األسماء التجارية  

- نس��ختين من عقد تأس��يس الش��ركة ونظامها األساسي موثق   
أصواًل

- نسختين عن دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع.  
- موافقة الجهات الحكومية األخرى حس��ب النشاط )يرجى التأكد   
من األنش��طة التي تتطلب موافقة جهات حكومية أخرى وذلك 

باالتصال على الرقم )700040000(

أبوظبي
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    فرع شركة أجنبية  

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية

- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(  
- كشف األسماء التجارية  

- موافقة وزارة االقتصاد )للرخص التجارية والصناعية فقط.(  
- قرار مجلس إدارة الشركة األم بفتح الفرع بإمارة دبي مترجم للغة   

العربية (للشركات غير المسجلة بوزارة االقتصاد(
- كتاب تفويض المدير المس��ؤول )للش��ركات غير المسجلة بوزارة   

االقتصاد(
- نس��خة عن جواز س��فر وخالص��ة قيد  الوكي��ل المواطن )لمن لم   

يسبق له إصدار ترخيص من قبل(.
- نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول  

- عق��د تأس��يس الش��ركة األم ) للش��ركات غي��ر المس��جلة بوزارة   
االقتصاد(

- نسخة عن شه�ادة ت�أسيس الشركة األم مترجمة للغة العربية    
               ) للشركات غ�ير المسجلة بوزارة االقتصاد(

- موافقة الجهات الحكومية األخرى )حس��ب النش��اط( يرجى التأكد   
من األنش��طة الت��ي تتطلب موافقة جه��ات حكومية أخرى وذلك 

باالتصال على الرقم )2020201-2020200(

ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبًقا للحصول على الموافقة   
المبدئية.

- نس��خة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   

يقترح االتصال بشباك إدارة التخطيط بالدائرة والتابع لبلدية دبي 
على هاتف رقم 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 2063788 وذلك 

قبل استئجار الموقع للتأكد من مدى مالءمته لممارسة النشاط.
- كت��اب دائرة العق��ارات لحكومة دبي بع��دم الممانعة من التأجير   
بالباطن في حالة اس��تئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 

أو مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.
- عقد الوكيل المواطن مصدق أصواًل من كاتب العدل.  

     منتدى لرجال األعمال

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية

- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقديم إلكترونيًا(  
- نس��خة عن جواز سفر المدير المس��ؤول وكتاب عدم ممانعة من   

كفيله الحالي.
              -كتاب من المجموعة المؤسسة لتوضيح أهداف المنتدى. 

              -موافقة غرفة التجارة.

ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبًقا للحصول على الموافقة   
المبدئية

- كتاب من المجموعة المؤسسة لتوضيح أهداف المنتدى  
- النظام األساسي للمجموعة   

- كتاب من كل مؤسسة / شركة عضو بقبول االنضمام للمجموعة   
مع تسمية ممثلهم بالمجموعة

- نسخة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   

    متطلبات الفروع

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
- فرع ش��ركة تضامنية / ذات مس��ؤولية محدودة/مس��اهمة عامة   

وخاصة للشركات المسجلة بإمارة دبي أو اإلمارات األخرى:
- نسخة عن جواز سفر مدير الفرع الجديد.  

- ش��هادة القيد في الس��جل التجاري األصلية )في حالة كون المركز   
الرئيسي للشركة مسجل بإمارة دبي(.

- كت��اب من المدير المس��ؤول أو ق��رار مجل��س اإلدارة بفتح الفرع   
وتعيين مدير الفرع الجديد .

- موافق��ة الجهات الحكومية األخرى حس��ب النش��اط يرجى التأكد   
من األنش��طة التي تتطل��ب موافقة جهات حكومي��ة أخرى وذلك 

باالتصال على الرقم 700040000
- نس��خة عن شهادة السجل التجاري إلثبات زيادة رأس مال الشركة   
حسب متطلبات األنشطة بإمارة دبي )في حالة كون الشركة األم 
مس��جلة بإمارة أخرى ورأس مالها يقل ع��ن رأس المال المطلوب 

بإمارة دبي(.
- نس��خة عن عقد إيجار موقع مزاولة النش��اط متضمنًا رقم األرض.   
يقترح االتصال بشباك إدارة التخطيط بالدائرة والتابع لبلدية دبي 
على هاتف رقم 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 2063788 وذلك 

قبل استئجار الموقع للتأكد من مدى مالءمته لممارسة النشاط.
- كت��اب دائرة العق��ارات لحكومة دبي بع��دم الممانعة من التأجير   
بالباطن في حالة اس��تئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 

أو مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.
- ملح��ق عق��د موثق  أص��واًل  من كات��ب العدل باإلم��ارة في حالة   
عدم نص عقد التأس��يس على فتح فروع للش��ركة أو على النشاط 

المطلوب.



27 دبي

دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

- نسخة عن جواز سفر المدير المسئول )إذا لم يكن أحد الشركاء(  
- ق��رار مجلس إدارة الش��ركة بالدخول في الش��راكة الجديدة )في   
حالة كون الش��ريك شركة قائمة سواء بالدولة أو بالخارج على أن 
يك��ون القرار مصدق من قبل س��فارة/ قنصلية دول��ة اإلمارات أو 
إحدى السفارات/القنصليات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي 

ووزارة الخارجية بدولة اإلمارات ومترجم للغة العربية(.
- موافقة الجهات الحكومية األخرى حس��ب النش��اط )يرجى التأكد   
من األنش��طة التي تتطل��ب موافقة جهات حكومي��ة أخرى وذلك 

باالتصال على الرقم )700040000(.

ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جمي��ع المس��تندات الت��ي تم تقديمه��ا مس��بًقا للحصول على   
الموافقة المبدئية.

- نس��خة ع��ن عق��د إيجار موق��ع مزاول��ة النش��اط متضمنًا رقم   
األرض. يقترح االتصال بكاونتر إدارة التخطيط بالدائرة والتابع 
لبلدي��ة دبي على هاتف رق��م 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 
2063788 وذلك قبل استئجار الموقع للتأكد من مدى مالءمته 

لممارسة النشاط.
- كتاب دائرة العق��ارات لحكومة دبي بعدم الممانعة من التأجير   
بالباطن في حالة استئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 

أو مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.
- أصل عقد تأسيس الشركة موثق أصواًل من كاتب العدل.   

- شهادة موقعة من مدير الشركة.  
- شهادة من مراجعي الحسابات.  

- الش��هادة األصلية إلي��داع رأس المال صادرة من أحد المصارف   
العاملة باإلمارة.

   مكتب ارتباط حكومي

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(.  

- كشف األسماء التجارية.  
- كت��اب ديوان س��مو الحاك��م وغرفة تج��ارة وصناع��ة دبي بعدم   

الممانعة من فتح المكتب بدبي.
- نسخة عن جواز سفر المدير المسئول.  

- نس��خة عن عقد إيجار موقع مزاولة النش��اط متضمنً��ا رقم األرض.   
يقترح االتصال بش��باك إدارة التخطيط بالدائرة والتابع لبلدية دبي 
على هاتف رق��م 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 2063788 وذلك 

قبل استئجار الموقع للتأكد من مدى مالءمته لممارسة النشاط.
- كت��اب دائرة العق��ارات لحكومة دبي بع��دم الممانعة من التأجير    
بالباطن في حالة اس��تئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 

أو مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.

   شركة ذات مسؤولية محدودة

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص:
أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية

- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(.  
- كشف األسماء التجارية.  

- نس��خ ع��ن جوازات س��فر جميع الش��ركاء )م��ع تفاصي��ل اإلقامة/  
التأش��يرة( ونسخ عن خالصة القيد للش��ركاء من مواطني الدولة 

)لمن لم يسبق لهم إصدار ترخيص من قبل(.
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل بالنسبة لغير مواطني دول مجلس   

التعاون الخليجي.

- نس��خة عن رخصة مكت��ب مراجع الحس��ابات المرخص باإلمارة   
وشهادة قيده في سجل المحاسبين.

    شركة تضامنية

 المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص 
يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني دولة اإلمارات  

أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية
- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(.  

- نسخة عن جواز سفر صاحب الترخيص  
-نسخة عن الصةرة وخالصة قيد صاحب التلرخيص.  
- موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط.   

            - كتاب من المحكمة باإلذن بممارسة التجارة لمن لم يتم 21 سنة.
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ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبًقا للحصول على الموافقة   
المبدئية

- نس��خة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   
يقترح االتص��ال بكاونتر إدارة التخطيط بالدائ��رة والتابع لبلدية 
دبي على هاتف رقم 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 2063788 
وذلك قبل اس��تئجار الموق��ع للتأكد من مدى مالءمته لممارس��ة 

النشاط.
- كت��اب دائرة العق��ارات لحكومة دبي بع��دم الممانعة من التأجير   
بالباطن في حالة اس��تئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 

أو مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.
- أص��ل عقد تأس��يس الش��ركة موثق أص��واًل من الكات��ب العدل   

باإلمارة. 

    تجديد الترخيص

المستندات المطلوبة لتجديد التسجيل / الترخيص
 )ينطبق اإلجراء على كافة األشكال القانونية للرخص بمختلف أنشطتها االقتصادية(

اس��تمارة إجراءات التس��جيل والترخيص مع تحدي��د رقم الهاتف   -  
والفاكس وصندوق البريد والبريد االلكتروني.

- نسخة عن الرخصة   
- كتاب وزارة االقتصاد بالتجديد )لفروع الشركات األجنبية ومكاتب   

التمثيل التجاري المسجلة لدى الوزارة فقط(.
- نسخة عن عقد إيجار المحل أو المكتب .  
- نسخة عن عقد إيجار المستودع إن وجد.  

- استمارة بيانات سكن الموظفين )المقيمين بإمارة دبي( من غير   

مواطني الدولة .
- كت��اب دائرة العق��ارات لحكومة دبي بع��دم الممانعة من التأجير   
بالباطن في حالة اس��تئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 

أو مزاولة النشاط على أرض ممنوحة من قبل الحكومة.
- موافقة الجهات الحكومية األخرى على التجديد حس��ب النش��اط   
) يرج��ى التأكد من التجديد الس��ابق إذا كان نش��اط ترخيصكم 
يتطل��ب ذل��ك ولمزيد م��ن المعلومات يرج��ى االتص��ال بالرقم 

.)700040000(

    مكتب تمثيل

المستندات المطلوبة إلصدار التسجيل / الترخيص 
مكتب تمثيل )تجاري/ مصرفي(  

أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية
- استمارة إجراءات التسجيل والترخيص )التقدم إلكترونيًا(.  

- كشف األسماء التجارية.  
- نسخ عن جوازات سفر جميع الشركاء )لمن لم يسبق له إصدار   

ترخيص من قبل(.
- نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول.  

- نسخة عقد تأسيس الشركة األم.  
- قرار مجلس إدارة الشركة بفتح مكتب التمثيل باإلمارة مترجم   

للغة العربية.
- كتاب تفويض المدير المسؤول.  

- نسخة عن شهادة تأسيس الشركة األم مترجمة للغة العربية.  
- موافقة وزارة االقتصاد.  

- موافق��ة المص��رف المرك��زي )مكات��ب التمثي��ل المصرفي /   
المالي(.

ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جمي��ع المس��تندات التي ت��م تقديمها مس��بًقا للحصول على   
الموافقة المبدئية.

- نس��خة عن عقد إيج��ار موقع مزاول��ة النش��اط متضمنًا رقم   
األرض. يقت��رح االتص��ال بكاونت��ر إدارة التخطي��ط بالدائرة 
والتاب��ع لبلدي��ة دبي على هات��ف رق��م 2020105 أو بهاتف 
البلدية رقم 2063788 وذلك قبل استئجار الموقع للتأكد من 

مدى مالءمته لممارسة النشاط.
- كت��اب من دائ��رة العق��ارات لحكوم��ة دبي بع��دم الممانعة   
م��ن التأجير بالباطن في حالة اس��تئجار موق��ع مؤجر من قبل 
الدائرة المذكورة أو مزاولة النش��اط عل��ى أرض ممنوحة من 
قب��ل الحكومة وعقد الوكيل المواط��ن مصدق أصواًل) مكاتب 

التمثيل التجاري فقط(.

     مؤسسة فردية 

المستندات المطلوبة لتعديل التسجيل/ الترخيص
أواًل: للحصول على الموافقة المبدئية

استمارة إجراءات التسجيل والترخيص 
- كشف األسماء التجارية.  

- نس��خة عن جواز س��فر صاحب الترخي��ص مع تفاصي��ل اإلقامة/  
التأشيرة )لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي(.

- نس��خة عن خالص��ة قيد صاح��ب الترخيص المواط��ن ) لمن لم   
يسبق له إصدار ترخيص من قبل(.

- كتاب عدم ممانعة من إصدار ترخيص من الكفيل الحالي للمتقدمين   
للحصول على رخصة لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
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- نسخة عن جواز سفر المدير المسئول )إن وجد(.  
- كتاب من المحكمة باإلذن بممارسة التجارة لمن لم يتم 21 سنة.  

- اس��تمارة الس��يرة الذاتية لألنش��طة المهنية الت��ي تتطلب وجود   
ش��هادات علمية وخب��رات عملية لدى صاحب الترخي��ص أو المدير 
المسئول )كرخص االستشارات بمختلف أنواعها على سبيل المثال(

- موافقة الجهات الحكومية األخرى حس��ب النش��اط ) يرجى التأكد   
من األنش��طة التي تتطل��ب موافقة جهات حكومي��ة أخرى وذلك 

باالتصال على الرقم 700040000(.
 

ثانيًا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- إيصال الموافقة المبدئية.  

- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبًقا للحصول على الموافقة   
المبدئية.

- نس��خة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   
يقترح االتص��ال بكاونتر إدارة التخطيط بالدائ��رة والتابع لبلدية 
دبي على هاتف رقم 2020105 أو بهاتف البلدية رقم 2063788 
وذلك قبل اس��تئجار الموق��ع للتأكد من مدى مالءمته لممارس��ة 

النشاط.
- كتاب من دائرة العقارات لحكومة دبي بعدم الممانعة من التأجير   
بالباطن في حالة اس��تئجار موقع مؤجر من قبل الدائرة المذكورة 
أو مزاولة النش��اط عل��ى أرض ممنوحة من قب��ل الحكومة وعقد 

الوكيل المواطن مصدق أصواًل) مكاتب التمثيل التجاري فقط(.
- عقد وكيل خدمات محلي موثق أصواًل من الكاتب العدل باإلمارة-  

للرخص المهنية لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
- الش��هادة األصلية إلي��داع رأس المال صادرة م��ن أحد المصارف   
العامل��ة باإلمارة لنش��اط االس��تثمار ف��ي المش��روعات التجارية 

والصناعية والزراعية.

شروط الجهات الحكومية األخرى:

    مصرف اإلمارات المركزي

مصرف اإلمارات العربية المتحدة - قرار رقم 92/7/321 

شروط منح الترخيص: 
- أن ال يق��ل رأس الم��ال المدفوع لمقدم الطل��ب عن 1.000.000   
درهم )مليون( درهم إذا كان الطلب للترخيص بأعمال بيع وشراء 
العمالت والش��يكات السياحية واألش��ياء األخرى التي يرخص بها 
المصرف المرك��زي وأن ال يقل ع��ن 2.000.000 درهم )مليوني 
دره��م( إذا كان الطلب متضمنًا جميع أعمال الصرافة بما في ذلك 
تنفيذ عمليات التحويل بالعمالت المحلية واألجنبية ويستلزم لفتح 
كل فرع إضافي زيادة قدرها 10 بالمائة في رأس المال المدفوع. 
- أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة   
وأن ال يق��ل عمره عن 21 س��نة ويتمتع بكامل ق��واه العقلية وفي 
حالة الشركات أن ال تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس المال 

عن 60 بالمائة من إجمالي رأس المال المدفوع .
- أن ال يتولى أي مصرف تجاري أعمال الش��خص المرخص له، سواء   

كان ذلك المصرف وطنيا أم أجنبيًا. 

 متطلبات األهلية الشخصية والمؤهالت المهنية لمقدم الطلب-
األهلية الشخصية:

- أن يكون مقدم الطلب أو أي من األعضاء المؤسس��ين فيه حسن   
الس��يرة والس��لوك وأن ال يكون قد س��بق إدانته ف��ي أي جريمة 
تمس الش��رف أو األخالق أو تنطوي على العنف وأال يكون قد أخل 
بالتزاماته نحو البنوك أو أي دائنين آخرين وأن ال يكون قد أش��هر 

إفالسه أو توصل إلى تس��وية مع دائنيه أو خضعت أمالكه للحجز 
عليه أو فرضت عليه الحراسة القضائية.

المؤهالت المهنية:
- أن يكون مقدم الطلب أو الش��خص الذي يرشحه ألن يكون مديرًا   
أو مش��رفًا أو مراقب��ًا له إلمام بالمعرفة النظري��ة ألعمال الصرافة 

وعلى قدر مناسب من الخبرة اإلدارية.

    رخصة مكتب تمثيل مصرفي

قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/75

رخصة مكتب تمثيل مصرفي
- قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 96/3/75.  

- أن يكون مصرفًا أو منش��أة مالية أخرى تم تأسيس��ه / تأسيس��ها   
خ��ارج الدولة ومرخصا من قبل الس��لطة المختص��ة ويخضع / أو 
تخضع لرقابة وفحص تلك الس��لطة بشكل مباشر في بلد المنشأ 
أو المقر الرئيس��ي وفقا لقوانين تلك الدول��ة وأن تكون الرخصة 

سارية المفعول.
- أن يكون قد أكمل ماال يقل عن عشر سنوات عمل متصلة في بلد   
المنشأ أو المقر الرئيس��ي، وال يجوز تخفيض هذه المدة إال بقرار 

من مجلس اإلدارة.
- أال يق��ل رأس الم��ال المدفوع واالحتياطي��ات للبنك مقدم الطلب   
عن 183.7 مليون درهم، ويقرر مجلس اإلدارة في شأن رأس مال 

المنشأة المالية األخرى وفقا لحجم أعمالها ونوع نشاطها.
- أن تم��ارس الس��لطة المختصة التي يخضع إلش��رافها مق��دم الطلب   
الرقاب��ة المطلوبة على الجه��از المصرفي و / أو المالي ف��ي البلد الذي تم 
في��ه تقديم الطل��ب. وأن تصدر كتابا يفي��د بموافقتها أو ع��دم اعتراضها 
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عل��ى افتتاح مكتب تمثيل له في الدولة، إم��ا في الحاالت التي ال تقوم فيها 
الس��لطة المختصة بتحرير مثل هذا المس��تند فعليها أن تبرز ما يفيد ذلك 

ضمن مستنداتها الرسمية أو تؤكد ذلك كتابة.
- أن يتعه��د مق��دم الطلب بااللت��زام بأحكام القواني��ن واألنظمة   
والتعليم��ات ذات العالق��ة الصادرة في الدولة والس��يما القرارات 

واألنظمة والتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.
                وكذلك يتعهد بإخضاع سجالت مكتب التمثيل ومستنداته لرقابة 
المص��رف المركزي وان يقوم بأداء أعماله وفقا لما هو مرخص له 

به وعلى نحو سليم .
- وأن يكون الش��خص الذي يعهد إليه بإدارة مكتب التمثيل حسن   
الس��يرة والس��لوك وعلى قدر مناس��ب م��ن المؤه��الت العلمية 
والعملي��ة في مجال األعم��ال المصرفية والمالي��ة وفقا لتقديرات 

المصرف المركزي.

    تسجيل شركات جديدة

لمزاولة العمل االقتصادي البد من تسجيل الشركات والمؤسسات أواًل وذلك 
للحصول على رخصة معتمدة من دائرة التنمية االقتصادية، علمًا بأن دائرة 
التنمية االقتصادية تس��عى إلى توفير التس��هيالت الالزمة لعمالئها الكرام 
للش��روع بالعمل االقتصادي في دبي عب��ر تهيئة المناخ االقتصادي المالئم 
لمزاولة كافة النش��اطات، وضمان حقوق العميل والمستهلك، باإلضافة إلى 
الجهود الدؤوبة لتقليل الفترة الزمنية المستغرقة في إصدار الرخص، ضمن 

سلسلة إجراءات متوفرة في كافة فروع الدائرة أو عبر موقعها اإللكتروني.

أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 
- تعبئة اس��تمارة التس��جيل والترخيص وحجز االسم التجاري، وذلك من   

خالل خدمات الدائرة اإللكترونية. يرجى االطالع على استمارة التسجيل 
والترخيص اإللكترونية، وخدمة حجز االسم التجاري إلكترونيًا. 

- نسخة عن جواز س��فر صاحب الترخيص )مع تفاصيل اإلقامة/التأشيرة   
لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي(.

- نسخة عن الهوية أو خالصة قيد صاحب الترخيص المواطن.   
- كت��اب عدم ممانعة من إصدار ترخيص من الكفيل الحالي للمتقدمين   

للحصول على رخصة لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. 
- نسخة عن جواز سفر المدير المسؤول وكتاب عدم ممانعة من كفيله الحالي.   

- كتاب من المحكمة باإلذن بممارسة التجارة لمن لم يتم 21 سنة.   
- موافقة الجهات الحكومية األخرى حس��ب النش��اط لمزيد من المعلومات   
يرجى اإلطالع على الموافقات الخارجية أو خدمة بحث األنشطة التجارية.

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
- إيصال الموافقة المبدئية.   

- جميع المس��تندات التي تم تقديمها مس��بقًا للحص��ول على الموافقة   
المبدئية. 

- نسخة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   
- للرخ��ص المهنية لغير مواطني دول مجلس التع��اون الخليجي يتطلب عقد   
وكيل خدمات محلي موثق أصواًل من الكاتب العدل باإلمارة. نموذج العقد.

    تعديل رخصة

باإلمكان أثناء مزاولة العمل االقتصادي إجراء تعديالت حول بيانات الرخصة 
بم��ا تقتضي��ه ظروف العمي��ل أو تغي��رات المن��اخ االقتص��ادي، حيث توفر 
دائرة التنمي��ة االقتصادية لعمالئها الكرام العديد من التس��هيالت إلجراء 
التعديالت المتعلقة بالرخص، ضمن سلسلة إجراءات متوفرة في كافة فروع 

الدائرة أو عبر موقعها اإللكتروني.

المستندات المطلوبة  لتغيير االسم التجاري 
أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 

- تعبئة اس��تمارة التس��جيل والترخيص وحجز االسم التجاري، وذلك من   
خالل خدمات الدائرة اإللكترونية. يرجى االطالع على استمارة التسجيل 

والترخيص اإللكترونية، وخدمة حجز االسم التجاري إلكترونيًا. 
- أصل الرخصة والسجل التجاري.   

- موافق��ة وزارة االقتص��اد لف��روع الش��ركات األجنبية المس��جلة لديها   
وشركات المساهمة العامة. 

- قرار مجلس إدارة الش��ركة األم بتغيير االسم التجاري )لفروع الشركات   
األجنبية غير المسجلة لدى وزارة االقتصاد. 

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبقًا للحصول على الموافقة المبدئية.   
- ملح��ق عقد التأس��يس الدال على تغيير االس��م التج��اري )لكافة أنواع   

الشركات ماعدا فروع الشركات األجنبية(. 
- تغيير عقد وكيل الخدمات إن وجد.  

 
تغيير / إضافة نشاط   

المستندات المطلوبة لتغيير / إضافة نشاط 
أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 

- تعبئة استمارة التسجيل والترخيص وإعادة حجز اسم التجاري )في حال   
تطلبت األنش��طة ذلك(، وذلك من خالل خدم��ات الدائرة اإللكترونية. 
يرجى االطالع على اس��تمارة التسجيل والترخيص اإللكترونية، وخدمة 

حجز االسم التجاري إلكترونيًا. 
- أصل الرخصة والسجل التجاري.   

- موافق��ة وزارة االقتص��اد لف��روع الش��ركات األجنبية المس��جلة لديها   
وشركات المساهمة العامة. 
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- أصل الرخصة.   
- نسخة عن جواز سفر وهوية وخالصة قيد الوكيل الجديد.   

- موافقة وزارة االقتصاد )لفروع الشركات األجنبية المسجلة لديها(.   

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
   - تعهد تغيير وكيل الخدمات من قبل صاحب الترخيص. 

   - جمي��ع المس��تندات التي تم تقديمها مس��بقًا للحصول عل��ى الموافقة 
المبدئية. 

- عقد وكيل مواطن أو وكيل خدمات محلي موثق أصواًل من الكاتب العدل.  

تغيير / إضافة مدير  

المستندات المطلوبة لتغيير / إضافة مدير
 أوال: للحصول على الموافقة المبدئية:

- تعبئة اس��تمارة التس��جيل والترخيص، وذلك من خالل خدمات الدائرة   
اإللكترونية. يرجى االطالع على استمارة التسجيل والترخيص 

- أصل الرخصة والسجل التجاري.   
- نسخة عن جواز سفر المدير الجديد )إذا لم يكن أحد الشركاء(.   

- موافقة وزارة االقتصاد والتجارة لفروع الشركات األجنبية المسجلة لديها.   
- موافقة المصرف المركزي في حال تواجد أنشطة تتطلب موافقة المصرف.   
- ق��رار مجل��س إدارة الش��ركة األم وتفوي��ض المدي��ر الجدي��د )لفروع   

الشركات األجنبية غير المسجلة بوزارة االقتصاد(. 
- كتاب سفارة/قنصلية الدولة المعنية بتغيير المدير )مركز ارتباط حكومي (.  

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبقًا للحصول على الموافقة المبدئية.   

- عقد إيجار سكن المدير الجديد ) من غير مواطني الدولة(.   
- ملحق عقد التأس��يس إذا كان اس��م المدير مذكور في عقد التأس��يس   

)لجميع الشركات ماعدا فروع الشركات األجنبية(.

- قرار مجلس إدارة الشركة األم بتغيير النشاط )لفروع الشركات األجنبية   
غير المسجلة لدى وزارة االقتصاد(. 

- موافق��ة الجه��ات الحكومية األخرى عل��ى تغيير النش��اط ولمزيد من   
المعلوم��ات يرج��ى اإلطالع على الموافق��ات الخارجي��ة أو خدمة بحث 

األنشطة التجارية. 
- نسخة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
- جميع المس��تندات التي تم تقديمها مس��بقًا للحص��ول على الموافقة   

المبدئية. 
- ملح��ق عقد التأس��يس الدال على تغيير االس��م التج��اري )لكافة أنواع   
الشركات ماعدا فروع الشركات األجنبية(. تغيير عقد وكيل الخدمات إن 

وجد.

     تغيير موقع المنشأة

المستندات المطلوبة لتغيير موقع المنشأة

أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 

- تعبئة اس��تمارة التس��جيل والترخيص، وذلك من خالل خدمات الدائرة   
اإللكتروني��ة. يرج��ى االط��الع عل��ى اس��تمارة التس��جيل والترخيص 

اإللكترونية. 
- أصل الرخصة والسجل التجاري.   

- نسخة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األرض.   
- موافقة التخطيط والدفاع المدني.   

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 

- جميع المس��تندات التي تم تقديمها مس��بقًا للحص��ول على الموافقة   
المبدئية.

بيع محل  

المستندات المطلوبة لبيع محل
أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 

- تعبئة استمارة التسجيل والترخيص وإعادة حجز اسم التجاري )في حال   
تطل��ب  إجراء البيع ذلك(، وذلك من خالل خدمات الدائرة اإللكترونية. 
يرجى االطالع على اس��تمارة التسجيل والترخيص اإللكترونية، وخدمة 

حجز االسم التجاري إلكترونيًا. 
- أصل الرخصة والسجل التجاري.   

- نسخة عن جواز سفر وخالصة قيد المشتري المواطن .   
- رسالة عدم ممانعة من الكفيل )لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي(.   
- موافق��ة الجهات الحكومية األخرى عل��ى التنازل، لمزيد من المعلومات   
يرج��ى اإلطالع عل��ى الموافق��ات الخارجي��ة أو خدمة بحث األنش��طة 

التجارية. 

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
- جميع المستندات التي تم تقديمها مسبقًا للحصول على الموافقة المبدئية.   

- عقد بيع موثق أصواًل من الكاتب العدل .   
- للرخ��ص المهنية لغير مواطني دول مجل��س التعاون الخليجي يتطلب   

عقد وكيل خدمات محلي موثق أصواًل من الكاتب العدل.

تغيير الوكيل  

 “ينطبق على الرخص المهنية وفروع الشركات األجنبية”
المستندات المطلوبة لتغيير الوكيل 

أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 
- تعبئ��ة اس��تمارة التس��جيل والترخيص، وذل��ك من خالل خدم��ات الدائرة   
اإللكترونية. يرجى االطالع على استمارة التسجيل والترخيص اإللكترونية. 
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            رسوم التراخيص و التصاريح التجارية
            أوال: رسوم إجراءات التراخيص

ال�رس�وم اإلجراء م
إالصدار 1

رسوم دائرة التنمية االقتصادية. 1.1
110 الموافقة المبدئية.

          210 حفظ االسم التجاري.
500 تسجيل رخصة مهنية-تجارية-صناعية.

        5000 مكتب تمثيل. -
         700 وكيل خدمات محلي )سنويًا(.

        10000 مقاوالت البناء.
       15000 تجارة عامة.

رسم بلدية دبي. 2.1
رسوم األسواق.

%5 من قيمة 
االجار رخصة تجارية-مهنية-صناعية.

%15 من 
قيمة االجار البنوك.

حسب قرار 
اللجنة الملك الخاص.

%5 من قيمة 
االجار السكن )لغير مواطني الدولة(.

حسب تقرير 
قسم النفايات رسوم النفايات.

رسوم تحسين الخدمات. ب

    إضافة / انسحاب شريك

المستندات المطلوبة إلضافة / انسحاب شريك

أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 

- تعبئة اس��تمارة التسجيل والترخيص وإعادة حجز اسم التجاري )في حال   
تطلب اإلجراء ذلك(، وذلك من خالل خدمات الدائرة اإللكترونية. يرجى 
االطالع على اس��تمارة التس��جيل والترخيص اإللكترونية، وخدمة حجز 

االسم التجاري إلكترونيًا. 
- أصل الرخصة والسجل التجاري.   

- نس��خة عن جواز س��فر وخالصة قيد الشريك/الش��ركاء الجدد )لمن لم   
يسبق لهم إصدار ترخيص من قبل(. 

- رس��الة ع��دم ممانعة من الكفيل بالنس��بة لغير مواطن��ي دول مجلس   
التعاون الخليجي. 

- موافقة الجهات الحكومية األخرى على إضافة الشريك/الش��ركاء الجدد،   
لمزي��د من المعلومات يرجى اإلطالع على الموافقات الخارجية أو خدمة 

بحث األنشطة التجارية. 

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 

- جمي��ع المس��تندات التي تم تقديمها مس��بقًا للحصول عل��ى الموافقة   
المبدئية. 

- ملحق بيع حصص موثق أصواًل من الكاتب العدل باإلمارة.   
- ملحق عقد التأس��يس بانسحاب / إضافة الشريك/الشركاء موثق أصواًل   

من الكاتب العدل باإلمارة. 
- إلغاء إقامة الش��ريك المنس��حب في حال��ة كونها على نف��س الرخصة   

)شريك – مستثمر( لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

   تسجيل فرع من المناطق الحرة 

أوال: للحصول على الموافقة المبدئية: 
التقدي��م إلكتروني��ًا للحصول عل��ى  إجراءات التس��جيل والترخيص وحجز  -

االسم التجاري. 
نسخة عن ترخيص المنطقة الحرة. -
رسالة عدم مانعة من المنطقة الحرة بفتح الفرع. -
نس��خة عن جواز س��فر المدير المس��ؤول وكتاب عدم ممانعة من كفيله  -

الحالي. 
موافقة وزارة االقتصاد للشركات التي لها أطراف غير مواطنين. -

ثانًيا: بعد الحصول على الموافقة المبدئية: 
إيصال الموافقة المبدئية. -
جمي��ع المس��تندات التي ت��م تقديمها مس��بًقا للحصول عل��ى الموافقة  -

المبدئية.
نسخة عن عقد إيجار موقع مزاولة النشاط متضمنًا رقم األر ض. -
عقد وكيل خدمات للش��ركات التي يتملكها أجانب بنسبة 100 % أو التي  -

تم تأسيسها في منطقة حرة
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ال�رس�وم اإلجراء م
مواطن فقط  100        

300 مواطن+غي��ر مواطن ) رخص��ة مهنية أو 
صناعية(

        480 مواطن+غير مواطن ) رخصة تجارية(
         1000 البنوك والفنادق والشقق الفندقية

رسوم محلية ج
          100 مواطن فقط

          150 مواطن+غي��ر مواطن ) رخص��ة مهنية أو 
صناعية(

          200 مواطن+غير مواطن ) رخصة تجارية(
          200 البنوك والفنادق والشقق الفندقية

رسوم وزارة االقتصاد والتجارة 3.1
         3000 الشركات ذات مسؤولية محدودة
          2000 الشركات التضامنية

التجديد 2

جميع الرسوم السابقة في البند 1-2 باإلضافة إلى رسوم           
العمال

3000 مقاوالت البناء
3000 تجارة عامة

التعديل
دائرة التنمية االقتصادية 3

500 إضافة / انسحاب شريك 1.3
500 إضافة / حذف / تغيير نشاط  
500 تغيير / إدخال /حذف مدير  
500 تغيير اسم تجاري / شركة  

ال�رس�وم اإلجراء م
500 تغيير موقع العمل  
500 تغيير / إدخال وكيل
500 تغيير الشكل القانوني
500 وفاة وإحالل ورثة
500 زيادة رأس المال
500 تنازل / بيع منشأة
500 أيلولة رخصة بعد الوفاة
500 تغيير حصص رأس المال
500 إضافة / تغيير في السجل
500 رسوم اإلعالن

بلدية دبي 2.3
فرق رس��وم األس��واق في حالة تغيير موقع 

العمل
رس��وم الس��كن )في حالة إضافة شريك أو 

مدير (
وزارة االقتصاد والتجارة 3.3

التعديل 1000      
اإللغاء 4

دائرة التنمية االقتصادية 1.4
500 رسوم اإللغاء
500 رسوم اإلعالن

بلدية دبي 2.4

جميع الرس��وم في البن��د )2( من اإلصدار ماع��دا الرخص الملغاة           
خالل ستة شهور من تاريخ اإلنتهاء

رسوم أخرى 5

ال�رس�وم اإلجراء م

1000
نش��اط  نط��اق  عل��ى  دال  تج��اري  اس��م 
أو  الخليجي��ة  أو  النش��أة)كالوطنية 

العالمية...(

1000 اللف��ظ األجنب��ي الممي��ز لمنش��أة محلية 
تستخدم إسما تجاريا لشركة عالمية

2000 اللف��ظ األجنب��ي الممي��ز لمنش��أة محلية 
)مثال: فالكون التجارية(

2000 االسم التجاري المحتوى على كلمة اإلمارات 
أو دبي أو الخليج ...الخ

2000 االس��م التجاري المحتوى عل��ى أرقام مثال 
)بقالة 2000(

1000
االسم التجاري المحتوى على كلمات معربة 
أي الت��ي تقابله��ا نف��س الكلم��ة باللغ��ة 

العربية أو األجنبية مثال )بالتين ...الخ(
200 غرامة تأخير التسجيل )شهريا(

2000 اسم تجاري أجنبي
1000 اسم تجاري لعالمة تجارية/ امتياز
1000 اسم تجاري دال على النطاق
2000 اسم تجاري مختصر

2000 اس��م تجاري يحتوي عل��ى كلمة »دبي » أو 
الخليج« أو الخليج

250 ترجمة رخصة /سجل/ شهادة
1000 بطاقة مندوب
500 معاملة مستعجلة
500 إلغاء إجراء
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ال�رس�وم اإلجراء م
100 شهادات لمن يهمه األمر.

50 لألنش��طة  القياس��ي  التصني��ف  كتي��ب 
االقتصادية.

50 ص��ورة المس��تند المس��تخرج م��ن مل��ف 
الرخصة.

500 بدل فاقد رخصة / سجل.

3000 شهادة قيد رهن محل تجاري.

15000 غرامة تزوير مستند.
%10 من 

قيمة الشيك 
وبحد أدنى 
1000درهم

غرامة الشيك المرتجع.

          ثانيُا: رسوم التصاريح التجارية
          1- تصاريح اإلعالنات

ال�رس�ومالبي����انم

1

الفتات األسماء التجارية.
100إعالنات صغيرة الحجم ) 0 – 80 قدم مربع(.

200إعالنات متوسطة الحجم ) 81 – قدم مربع 160(.

300إعالنات كبيرة الحجم ) 161 – 400 قدم مربع(.

1000) تزيد عن 400 قدم مربع(.

ال�رس�ومالبي����انم

 2

إعالنات إضافية.
250إعالنات صغيرة الحجم ) 30 قدم مربع أو أقل(.

500إعالنات متوسطة الحجم ) 31 – 60 قدم مربع(.
750إعالنات كبيرة الحجم ) تزيد عن 60 قدم مربع(.

500العالمات والمنتجات اإلضافية والماركات التجاريه.

3

الفتات إعالنية بارزة.
250إعالنات صغيرة الحجم ) 30 قدم مربع فأقل(.

500إعالنات متوسطة الحجم ) 31 (– 60 قدم مربع.
750إعالنات كبيرة الحجم ) تزيد عن 60 قدم مربع (.

4
اإلعالنات المثبتة على الواجهات الخارجية للمباني 

)للقدم المربع(.
50

5

اإلعالنات اإللكترونية )المراكز ومحطات البترول 
وماشابه(.

1000الفتة صغيرة الحجم ) 12 قدم مربع أو أقل(.

1500الفتة متوسطة الحجم ) 13 – 18 قدم مربع(.

2000الفتة كبيرة الحجم ) تزيد عن 18 قدم مربع(.

6

اإلعالنات المتحركة.
500إعالنات صغيرة الحجم ) 9 أقدام مربعة أو أقل(.
750إعالنات متوسطة الحجم ) 10 – 18 قدم مربع(.
1000إعالنات كبيرة الحجم ) تزيد عن 18 قدم مربع(.

300إعالنات ثالجات البيع بالعملة.7

250إعالنات األعالم » الرايات«.8

ال�رس�ومالبي����انم

اإلعالنات المؤقتة عن التنزيالت أو الحمالت 9
250الترويجية )قماش(.

إعالنات الطرق الداخلية الخاصة بالحمالت 10
500.الترويجية والمعارض.

11

إعالنات مؤقتة أخرى.

500منصات عرض الجوائز ) سيارة (.

1000اإلعالنات الجوية )اليوم الواحد(.

12

اإلعالنات الورقية.

250لإلعالن الواحد.

1000كتيب إعالني.

إعالنات المظالت في حالة وجود عالمه تجاريه 13
250تضاف )500(.

250إعالنات أسماء البنايات الخاصة.14

15
إعالنات متفردة.

4000في المواقع الهامة والشوارع الرئيسية.
2000في المواقع السكنية أو الشوارع الفرعية.

250اعالنات الالفتات الخاصة بالسينما واألفالم )سنويًا(.16

رسوم بطاقات التصاميم اإلعالنية )لكل 100 17
100بطاقة(.

50بدل فاقد تصريح تجاري.18
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        2- تصاريح النشاط اإلضافي واألكشاك 

1

مزاولة النشاط التجاري بعد ساعات العمل 
الرسمية

3000على مدار الساعة
2000ساعات إضافية

2

مزاولة بعض األنشطة اإلضافية للرخص 
القائمة

أجهزة وآالت البيع بواسطة العملة – المواقع 
100الرئيسية

أجهزة وآالت البيع بواسطة العملة – المواقع 
50الفرعية

300اآلالت واألجهزة األخرى للبيع بالعملة
500طاوالت العرض لمنتجات أو خدمات

1000البيع بواسطة العربات أو المقطورات
1000انشطه اضافيه مركبه )خدمة االنترنت(

1000انشطه اضافيه مركبه )اغذيه(

500انشطه اضافيه بسيطه

3

األكشاك والكاونترات بالفنادق والجهات 
التجارية

5000األكشاك - سنويا
1500الكاونترات ) لكل كاونتر( - سنويا

1500مكتب إضافي للرخصة4

نشاط إضافي في محطات الوقود وخدمة 5
1000السيارات

3000إعداد وتوصيل األطعمة ) خالل شهر رمضان (6

7

الخيام المستعملة ألغراض تجارية
5000خيام ) 500 قدم مربع أو أقل(

10000خيام ) من 501 إلى 1000 قدم مربع(
15000خيام )أكثر من 1000 قدم مربع(

5000مكاتب في مراكز الفحص الفني8

1000أجهزة الصراف اآللي9
1000أكشاك تصليح األحذية10

      -3 تصاريح الحمالت الترويجية

الرسومالبي����انم

1

حملة بسيطة
حملة بسيطة ) تذوقية / مجانية / عروض 

500بسيطة(

1000عروض ترويجية ) ال تزيد عن 10 مواقع(

2
حملة متوسطة

1500مواقع محددة )ال تزيد عن 20 موقعا(
5000شاملة

3
حملة كبرى

2500مواقع محددة ) ال تزيد عن موقعا(
10000شاملة

4
السحب

1000السحب األول ولغاية الخامس ) لكل سحب(
100السحب بعد الخامس ) لكل سحب(

5

صناديق السحب واألقفال
200استئجار علبة صغيرة

300استئجار صندوق صغير
500استئجار صندوق متوسط

700استئجار صندوق كبير
500ملكية قفل – لمرة واحدة

100رسوم اداريه – تحصل على كل حملة الحقة
300تأجير القفل

6
تعديل البيانات

500تعديل بيانات الحملة
1000تأجيل موعد السحب

         -4 تصاريح المعارض والمؤتمرات

ال�رس�ومالبي����انم

1

المعارض
1000معرض دولي

1000معرض محلي لعدة جهات
500معرض محلي لجهة واحدة

500تعديل بيانات معرض

2

المؤتمرات
250مؤتمر ) المشاركة مجانية (
1000مؤتمر ) المشاركة برسوم(

500مؤتمر ) على هامش معرض(

250تعديل بيانات مؤتمر
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     5- الحمالت الترويجيه االسبوعيه

الرسومالبيانم
جوائز فوريه اقل من 500.

1
1000جميع محالت المركز او بضائع المتجر.

بعض محالت المركز او بعض بضائع المتجر )10 
500محالت على االكثر(.

2

جوائز فوريه اكثر من 500.
1000جميع محالت المركز او بضائع المتجر.

بعض محالت المركز او بعض بضائع المتجر )10 
500محالت على االكثر(.

          6- تصاريح التنزيالت والتصفية

الرسومالبيانم

1

---التنزيالت )شهر(.
2500محل تجاري مساحته التزيد عن 2000 قدم  مربع.

500التمديد )7 ايام(.
3500محل تجاري مساحته مابين 2001 الي 4000 قدم مربع

700التمديد )7 ايام(.
8000محل تجاري مساحته مابين 4001 الي 6000 قدم مربع.

1600التمديد )7 ايام(.
13500محل تجاري تزيد مساحته عن 6000 قدم مربع.

2700التمديد )7 ايام(.

2
2500العروض الخاصه.
500التمديد )7 ايام(.

3
2500التصفيه.

1500التمديد )30يوم(.

غرفة تجارة وصناعة - دبي
مستندات التسجيل في عضوية الغرفة:

المؤسسات الفردية  

- بطاق��ة المخولي��ن بالتوقيع مس��تكملة البيانات وموقع��ة من صاحب   
الترخيص المفوض و مختومة.

- صورة عن الرخصة.  
- صورة عن جواز س��فر ساري المفعول لصاحب الترخيص\او المفوض ان   

وجد امتضمنًا رقم االضبارة لمواطني دولة االمارات.
- صورة عن الوكالة الرسمية للمفوض مصدقة من كاتب العدل.  

- للمؤسسات المملوكة لغير المواطنين : صورة عن عقد وكيل الخدمات   
المحلي امصدقا من كاتب العدل, صورة عن جواز س��فر ساري المفعول 

لوكيل الخدمات.

الشركات المحلية  

- بطاقة المخولين بالتوقيع مس��تكملة البيان��ات و موقعة من المدير او   
المفوض ومختومة.
- صورة عن الرخصة.  

- صورة عن جواز سفر ساري المفعول للشركاء )المفوض ان وجد(.  
- صورة عن عقد التاسيس مصدقة من كاتب العدل.  

- صورة عن الوكالة الرسمية للمفوض مصدقة من كاتب العدل.  

مكاتب التمثيل و فروع الشركات األجنبية  
 

- بطاق��ة المخولي��ن بالتوقيع مس��تكملة البايانات وموقعة م��ن المدير\ او 
المفوص ومختومة.

- صورة عن الرخصة  
- صورة عن جواز س��فر ساري المفعول للمدير\ او وكيل الخدمات المحلي    

او المفوض )ان وجد(.
- صورة عن عقد تاسيس الشركة االم او نظامها االساسي مصدقة حسب   

االصول.
- صورة عن عقد الوكالة المحرر بين الشركة والوكيل المحلي.  

مؤسسات وشركات المناطق الحرة   
 

- بطاق��ة المخولين بالتوقيع مس��تكملة البيانات و موقعة م��ن  المدير\ او 
المفوض و مختومة.

- صورة الرخصة  
- صورة عن جواز سفر ساري المفعول للمدير او المفوض.  

- صورة عن عقد التاس��يس, ش��هادة االسهم, شهادة التاسيس مصدقة   
حسب االصول.

- خطاب تفويض من المدير المفوض.  
مالحظة: للغرفة الحق في طلب اي مستندات اذا دعت الضرورة لذلك.
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الرسمالف������ئات
1/ المؤسسات والشركات الوطنية 

700أنشطة الصناعات التحويلية
2000إنتاج الطاقة وتوزيعها

50الحرف البسيطة
100فروع المحالت التي تحمل نفس االسم التجاري و نوع النشاط

300الصناعات الحرفية وخياطة المالبس والتطريز
500أنشطة الزراعة وصيد األسماك وأعمال الثروة الحيوانية والسمكية

األنشطة التجارية البسيطة: 
تجارة المحاصيل الزراعية 

الحيوانات الحية 
محال البقالة والمتاجر االستهالكية

500

700مقاوالت تركيبات األبنية
700مقاوالت عمليات تحضير موقع البناء وأعمال اإلنهاء

700األنشطة التجارية ذات النشاط المحدد 
700أنشطة اإلصالح: " إصالح السيارات المركبات وصيانتها و إصالح األجهزة و اآلالت والمعدات..... الخ "     

700المطاعم ومحال بيع األكل والشرب
700خدمات التعليم والتدريب والخدمات الطبية والصحية و الرعاية االجتماعية

700إنتاج األفالم و البرامج السينمائية واإلذاعية وكاالت األنباء
700األنشطة الخدمية الشخصية والمنزلية األخرى )خدمات الغسيل والكي ومحالت الحالقة وصالونات التجميل(

1000أنشطة تأجير اآلالت والسلع المنزلية واللوازم الشخصية
أنشطة الحاسب اآللي، والدراسات والتطوير وخدمات األعمال )الخدمات القانونية والمحاسبية 

1000والهندسية واالستشارية والخدمات اإلدارية واالقتصادية وخدمات األعمال األخرى(

رسوم العضوية في غرفة دبي
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الرسمالف������ئات
1000أنشطة خدمات النظافة العامة وتنظيف األبنية .

1000أنشطة خدمات اإلعالن: وكالة إعالن، توزيع المواد اإلعالنية .
1000األنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية.

1200التجارة العامة والوسطاء ووكالء البيع بالعمولة ) وفروعها (.
1200المجمعات االستهالكية وجمعيات التسويق التعاوني ومحال األقسام.

1200أنشطة النقل والشحن البري والتخزين.
1200أنشطة النقل البحري والجوي و وكاالت السفر.

1200أنشطة خدمات االتصاالت والخدمات البريدية المحمولة.
1200أنشطة خدمات العقارات .
2000الفنادق والشقق الفندقية.

2000أنشطة بيع وشراء العمالت األجنبية والشيكات السياحية.
- أنشطة التعدين واستغالل الثروات الطبيعية.
- األنشطة المتعلقة بالبترول والغاز الطبيعي.

2200

2200مقاوالت اإلنشاءات المدنية.
2200مقاوالت البناء .

2200مكاتب التمثيل، واالرتباط إالقليمي : ) تمثيل تجاري، مصرفي، عقاري، أكاديمي (.
1000مكاتب التمثيل التجارية و السياحية الحكومية.

المصارف و الخدمات المصرفية اإللكترونية والتمويل و االستثمارات المالية.
)مصرف تجاري، استثماري، ائتماني وتمويل المتاجرة اإللكترونية، إجراء عمليات التمويل(.

2200

2200التأمين وإعادة التأمين.
22200/ الشركات المساهمة العامة والخاصة وفروع الشركات األجنبية.

الرسمالف������ئات
31200/ الشركات التي بها شريك أجنبي.

42200/ الشركات التي يكون الشريك األجنبي فيها من شركة عالمية.
52200/ الشركات والمؤسسات التي تملكها حكومة دبي أو حكومة اإلمارات األخرى.

62200/ رخص المنطقة الحرة.
7700/ رخص المنطقة الحرة ) رخص صناعية وطنية (.

2200وسطاء بيع األسهم والسندات وبيع السلع ووسطاء بين المصارف.
2200سوق أوراق مالية والمضاربة المالية.

األنشطة المساعدة للتأمين .
2000)وسطاء التأمين، وكيل تأمين، رياضيات التأمين، الكشف وتقرير األضرار (.

2200الشركات التي يكون الشريك بها شركة خليجية.
2200أنشطة التطوير العقاري.

700خدمات التحميل والتفريغ والتخليص الجمركي.
1000تنظيم المزادات العلنية وإدارتها.

300رخص انطالق.
8/ رسوم أخرى

50- طلب معلومات واستعالم.
100- إصدار شهادة بدل فاقد.

100- إصدار شهادة مترجمة إلى اإلنجليزية.
100- تعديل بيانات الشهادة.

100- توصية وتعريف.
100- شهادة لمن يهمه األمر.
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    تأسيس الشركات المساهمة الخاصة/العامة:

- نم��وذج اس��تمارة الترخي��ص الصادرة ع��ن الدائ��رة  مصحوبة بعقد   
التأسيس والنظام األساس��ي والجدوى االقتصادية للمشروع والجدول 

الزمني المقترح لتنفيذه.
- تش��كل لجنة مؤلفة من ممثلين عن كل من دائرة التنمية االقتصادية   
ووزارة االقتص��اد  بقرار من الدائرة لدراس��ة طلب تأس��يس الش��ركة 

والجدوى االقتصادية للمشروع.
- بعد دراسة طلب التأسيس يتم رفع توصية إلى سمو حاكم إمارة  ألخذ   

موافقته وإصدار مرسوم أميري بذلك.
-  يت��م تقديم المس��تندات إل��ى وزارة االقتصاد إلص��دار الموافقة على   

التأسيس.
- مراجعة قسم الشؤون القانونية إلصدار رسالة بالموافقة.  

مالحظة 1: تخضع الشركات المساهمة العامة والخاصة في إنشائها لقانون 
الشركات االتحادي رقم/8 لسنة/84 المعدل بقانوني االتحاديين 

رقم/16لسنة/88و/4لسنة/90م
مالحظـة 2 : جميع الش��ركات الخاضع��ة لقانون الش��ركات االتحادي يجب 
عليه��ا مراجع��ة وزارة االقتص��اد إلش��هار عقود تأسيس��ها في 

الجريدة الرسمية.

دائرة التنمية االقتصادية - 
 

    إصدار رخصة جديدة:

- استمارة الترخيص موقعة من الشخص المخول.  
- االسم التجاري.  

- موافق��ات الجه��ات الرس��مية لألنش��طة الت��ي تحتاج إل��ى الموافقات   
الخاصة.

- صورة الجوازات +صورة خالصة القيد.  
- عدم الممانعة بالنس��بة للش��ركاء الوافدين + صورة من التأش��يرة أو   

اإلقامة.
- عقد الشركة + الضمان البنكي أو الميزانية.  

- موافقة وزارة االقتصاد والتخطيط.  
- تقرير التقييم الفني )التفتيش(.  
- صورة من عقد اإليجار مصدق.  

- صورة خارطة عن األرض وصورة سند الملكية.  
- اللوحة اإلعالنية.  

    تأسيس شركة جديدة ذ م م:

- نموذج استمارة الترخيص الصادرة عن الدائرة مبينا فيها موافقة إدارة    
التراخيص على تأس��يس الش��ركة وفق النش��اط المطلوب.)الموافقة 

المبدئية(.
- عقد تأسيس الشركة مصدق لدى كاتب العدل.  

- رس��الة من المصرف التي تؤكد إيداع الش��ركاء مبلغ رأس��مال الشركة   
وفق النسب التي حددها القانون.

- مراجعة وزارة االقتصاد لتسجيل العقد.  

- يق��وم الموظف بعدها باس��تالم وتدقي��ق الوثائق اآلنف��ة الذكر ومن   
ثم تحوّل المعاملة بمجملها إلى قس��م الترخيص الس��تخراج الرخصة 

والسجل التجاري.

    فتح فرع شركة ذ م م / شركة مساهمة عامة/خاصة محلي:

- موافقة  الدائرة على فتح فرع محلي على نموذج استمارة الترخيص.  
- صورة عن عقد تأسيس الشركة ) المركز الرئيسي(.  

- ص��ورة عن ) الرخصة التجارية � الس��جل التجاري �  ش��هادة العضوية(   
للشركة بالمركز الرئيسي.

- محض��ر اجتماع الش��ركاء يفيد موافقتهم على فتح فرع لش��ركتهم في   
إمارة ، وتعين مدير.

- صورة عن ميزانية آخر  س��نة مالية للش��ركة المركز الرئيسي للوقوف   
على الوضع المالي للشركة.

- يقوم الموظف بعدها باستالم وتدقيق الوثائق اآلنفة الذكر ومن ثم تحول   
المعاملة بمجملها إلى قسم الرخص الستخراج الرخصة والسجل التجاري.

    تأسيس شركة) تضامن ـ توصية بسيطة(:

- نم��وذج اس��تمارة الترخي��ص الصادرة ع��ن الدائرة م��ع موافقة إدارة   
التراخيص على تأس��يس الش��ركة وفق النش��اط المطلوب.)الموافقة 

المبدئية(.
- مراجعة وزارة االقتصاد لتسجيل العقد.  

- عقد تأسيس الشركة مصدق لدى كاتب العدل.  
- يق��وم الموظف بعدها باس��تالم وتدقي��ق الوثائق اآلنف��ة الذكر ومن   
ثم تحول المعاملة بمجملها إلى قس��م الترخيص الس��تخراج الرخصة 

والسجل التجاري.  
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إجراءات تجديد الترخيص: 

    استمارة الترخيص:

- صورة جواز سفر سارية المفعول.  
- الرخصة األصلية + السجل التجاري.   

- صورة من عقد اإليجار مصدق ساري المفعول.   
- موافقة الجهات الرسمية لألنشطة التي تحتاج للموافقات.   

    إصدار رخصة فردية: 

- استمارة الترخيص.  
- االسم التجاري.  

- موافقات الجهات الرسمية إن وجدت.  
- صورة الجواز + خالصة القيد .  

- تقرير القسم الفني.  
- صورة من عقد اإليجار ساري المفعول ومصدق.  

- صورة الخارطة أو سند ملكية.  
- اللوحات اإلعالنية.  

   إصدار رخصة جديدة ذ.م.م )ذات مسؤولية محدودة(:

- استمارة الترخيص.  
- صورة الجواز + خالصة القيد.  

- عدم الممانعة مصدقة + صورة التأشيرة واإلقامة.  
- موافقة الجهات الرسمية لبعض األنشطة.   

- االسم التجاري.   

- عقد الشراكة + الضمان البنكي أو الميزانية )مركز مالي(  
- موافقة من وزارة االقتصاد.  

- تقرير التقييم الفني.  
- صورة من عقد اإليجار مصدق.  

- صورة من الخارطة وسند الملكية.  
- نموذج اللوحة اإلعالنية.  

    إصدار رخصة جديدة ) وكيل خدمات( شركة أعمال

- استمارة الترخيص.  
- االسم التجاري.  

- موافقة الجهات الرسمية لبعض األنشطة.  
- صورة الجواز + خالصة القيد.  

- عدم الممانعة من الكفيل لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي.  
- عقد وكيل خدمات مصدق.  

- عقد الشراكة ) في حالة الرخص المهنية(.  
- تقرير القسم الفني.  

- صورة من عقد اإليجار مصدق.  
- صورة من خارطة األرض و سند الملكية.  

- نموذج اللوحة اإلعالنية.  

    قيد فرع محلي لمؤسسة أو شركة:

- ملء استمارة الترخيص.  
- نسخة عن الرخصة التجارية وعن شهادة القيد للشركة الرئيسية )األم(   

سارية المفعول.
- نسخة عن عقد تأسيس الشركة الرئيسية )األم( مع المالحق إن وجدت.  

- نسخة عن النظام األساسي للشركة )بالنسبة للشركات المساهمة(.  
- محضر اجتماع ) الجمعية العمومية( بالموافقة على فتح الفرع )بالنسبة   
لش��ركة التوصية البس��يطة + التضام��ن وذات مس��ؤولية محدودة- 

مؤسسة فرديه )كتاب من صاحب الرخصة أو المدير المخول (.
- ميزانية عمومية للسنة المالية األخيرة للشركة األم.  

- مراجعة الشؤون القانونية العتماد المستندات.  
-  الموافق��ة المبدئية مراجعة قس��م الموافق��ات المبدئية االتصال على   

الرقم التالي 065122185

    قيد فرع أجنبي لمؤسسة / شركة :

- ملء استمارة الترخيص.  
- نس��خة عن الرخصة التجارية وعن ش��هادة القيد للمؤسسة / الشركة   

)األم( مع الترجمة القانونية.
- نسخة عن عقد تأسيس الشركة )األم( و مالحقها إن وجدت مع الترجمة   

القانونية.
- نسخة عن النظام األساسي للشركة )بالنسبة للشركات المساهمة( مع   

الترجمة القانونية.
- محضر اجتماع الشركاء بالموافقة على فتح الفرع لكافة أشكال الشركات   

مع الترجمة القانونية.
- ميزانية عمومية )ألخر سنتين ماليتين( للشركة األم.  

- توكيل )تفويض( لممثل الشركة األجنبية.  
- عقد وكالة بين الش��ركة األجنبية والوكي��ل المحلي مصدق لدى كاتب   

العدل.
- موافقة وزارة االقتصاد والتجارة بفتح الفرع )مساهمة خاصة(.  

- موافقة هيئة األوراق المالية للشركات المساهمة )مساهمة عامة(  
- الموافقة المبدئية.  
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غرفة تجارة وصناعة - الشارقة

األقسام المطلوب موافقتها لعملية الترخيص:
- دائ��رة التنمي��ة االقتصادي��ة ألخ��ذ الموافق��ة التمهيدي��ة م��ن لجنة   

الترخيص.
- دائرة التنمية االقتصادية للحصول على االسم التجاري.  

استمارة تقديم الترخيص يِجب َأن َتكوَن مصحوبة بالتالي:
- صورة من جواز الس��فر والتس��جيل المدني لمواطني اإلمارات العربية   

المتحدة.
- رسالة عدم ممانعة مثبتة من الكفيل لمقدمي طلبات الرخص، مع صورة   

من جواز سفر مقدم الطلب ) لغير مواطنو مجلس التعاون الخليجي(.
- رس��الة ع��دم ممانعة فيها ش��هادة المحكمة ف��ي حالة ع��دم توافر ولي   
أمر،فيجب أن تشهد بقسم التنمية االقتصادية أو من غرفة تجارة وصناعة 
الش��ارقة ) أو رس��الة عدم ممانعة من رؤس��اء س��يدات األعمال لممارسة 

النشاطات والتجارة( والرخصة، تشهد المحكمة لألفراد تحت 21 سنة.
- ف��ي حالة النش��اطات التي تتطلب الموافقات المس��بقة مِ��ن الدوائر   
األخرى، يِجب َأن يقدم صور عنه��ا )مثل وزارةِ الداخلية ووزارة الصحة 

ووزارة اإلعالِم والثقافةِ الخ. . . (.

في حالة فروِع الشركة َأو دخوِل انضمام شركة في الرخصة الجديدة، 
يجب أن تقدم الوثائق التالية:

- صورة من تأسيس العقد مصدق حسب األصول.  
- القرار مثبّت من الشركة األم.  

- رس��الة من الش��ركة األم لتعين المدير المس��ئول عن إكمال إجراءات   
الرخصة.

- ميزانية السنتان السابقة.  
 المستندات الالزمة للحصول على تأشيرة عمل للمستثمر:

- استمارات طلب تأشيرات عمل من وزارة العمل والشئون االجتماعية.  
- نسخه من جواز سفر الشخص.  

- نسخه من الرخصة من قسم التنمية االقتصادية.  
- نسخه من شهادة عضوية الغرفة.  
- نسخة من تأشيرة الزيارة األصلية.  

- نس��خه من عقد الش��راكة. في حالة الش��ركات تصدق م��ن قبل وزارة   
االقتص��اد والتجارة نس��خة م��ن العقد ال��ذي يكون موثق م��ن وزارة 

االقتصاد.
- تحديد المهنة.  

- نسخه من بطاقة التوقيع المصدقة.  

مالحظة: يجب أن تكون جميع المس��تندات مترجمه قانونيًا إذا كانت بغير 
اللغ��ة العربية واعتمادها من قبل س��فارة دولة اإلمارات في بلد 
المنش��أة مع التصديق عليها من قب��ل وزارة الخارجية في دولة 
اإلم��ارات يرج��ى مراجع��ة وزارة االقتص��اد والتجارة قب��ل البدء 

باإلجراءات لقيد فرع شركة أجنبية. 
إجراءات تعديل الرخصة :

       تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى 
شركة ذات مسؤولية محدودة:

- ملء استمارة الشؤون القانونية مع استمارة التراخيص.  
- نسخ عن جوازات سفر جميع الشركاء الجدد.  

- االسم التجاري ) الموافقة المبدئية(.  
- أصل عقد تأسيس الشركة موثق أصوال من كاتب العدل.  

- الش��هادة األصلية إليداع رأس المال صادرة عن أحد المصارف العاملة   
باألمارة أو مركز مالي صادر عن مكتب تدقيق حسابات معتمد.

- نس��خة من التوكيل أو التفويض في ح��ال توقيع أحد األطراف عن أحد   
الشركاء.

- قرار الجمعية العمومية للش��ركاء بالدخول في الش��راكة )في حال كون   
الشريك شركة قائمة ( + رخصة الشركة..اإلعالن لمدة 15 يوم.
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دائرة التنمية االقتصادية و غرفة تجارة وصناعة عجمان
إجراءات إقامة المشاريع في عجمان )الشروط والمتطلبات( 

    - أن يكون صاحب الترخيص مؤهاًل وفقا لقانون الرخص التجارية. 
    - على المستثمر التقدم إلى البلدية للحصول على النموذج المعد      

       لذلك.
    - ان تستوفي جميع اإلجراءات التي يتطلبها النشاط أو الترخيص. 
    - أن تعد محال في موقع تجاري/صناعي حائز على موافقة البلدية.

     - أن تسدد الرسوم المقررة.

     ا لمستندات المطلوبة للترخيص
 

    - صورة عن جواز السفر.
- عقد إيجار أو صورة عن ملكية.  

- رسم يبين موقع المحل.  

      االجراءات

     -  تقديم الطلب بمركز خدمة العمالء لالعتماد والحصول على الموافقة 
المبدئية. 

- مراجعة وحدة التفتيش لمعاينة الموقع على الطبيعة.  
- الحص��ول على موافقة األقس��ام المختص��ة داخل البلدي��ة إذا تتطلب   

النشاط ذلك.
- مراجعة مكتب غرفة تجارة وصناعة عجمان للموافقة على اس��م تجاري   

واستخراج سجل تجاري وشهادة انتساب بعضوية الغرفة.
- في حالة تأس��يس ش��ركة جديدة يرفق عقد التأس��يس مصدقا حسب   

األصول ومضافا إليه إيصال النشر في سجل الشركات.
- بعد استيفاء الرسوم المقررة تسلم المعاملة كاملة لمركز خدمة العمالء   

بالبلدية للحصول على إيصال بذلك استالم الرخصة في اليوم التالي.

    إجراءات إلغاء رخصة

- محضر اجتماع الجمعية العمومية بتصفية الشركة.  
- تقرير مدقق الحسابات بتصفية عامة للشركة.  

- إعالن في الجريدة بتصفية الشركة وإلغائها.  
- شهادة محو قيد شركة.  

إرشادات االنتساب لعضوية غرفة تجارة وصناعة عجمان:

أواًل : المؤسسات الفردية
- تعبئة نماذج االنتساب وعليها توقيع الكفيل أو المدير المسؤول.  

- الرخصة المؤقتة الصادرة من البلدية.  
- صورة جواز سفر الكفيل.  

- صورة إيصال رسوم الغرفة.  

ثانيًا : في حالة تسجيل الشركات
إتباع نفس الخطوات السابقة باإلضافة إلى:

- صورة من إيصال وزارة االقتصاد.  
- صورة من عقد الشراكة.  

ثالثًا : في حالة الشركات المسجلة في إمارات مختلفة
إتباع نفس الخطوات السابقة باإلضافة إلى:

- عقد الشراكة.  
- صورة من السجل التجاري في الفرع الرئيسي )فقط(.  

رابعًا : الشركات المسجلة خارج الدولة
إتباع نفس الخطوات السابقة باإلضافة إلى:

- ما يفيد تسجيلها في وزارة االقتصاد.  
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دائرة التنمية االقتصادية – أم القيوين

    إجراءات إصدار الرخصة

- طلب  تجاري  
- طلب الشركات  

مرفقات:
- صورة جواز المواطن + خالصة القيد   

- صورة جوازات الشركاء  
- دراس��ة الجدوى في حال المش��روع الصناع��ي  )يعرض األمر على   

اإلدارة(

في حالة القبول: 
- طباعة عقود الشركة داخل الدائرة  

- طلبات سجل تجاري + نموذج توقيع  
- تصديق عقود الشركة + نماذج التوقيع من كاتب العدل  

- إصدار شهادة السجل التجاري  
- شهادة البنك  

- تصديق العقود من وزارة االقتصاد و التجارة  
- عقد إيجار المحل  

- إصدار الرخصة  
- تعهد بتقديم الميزانية في نهاية السنة  

    اإلجراءات المتبعة على تعديل عقد الشركة:

- طلب من الشركاء بالتعديل المطلوب  
- تصديق عقود الشركة + نماذج التوقيع من كاتب العدل  

- في حالة تنازل شريك يصدق التنازل من كاتب العدل  
- إعالن في الجريدة  

- ملحق تعديل عقد شركة  
- تصديق الوزارة على الملحق  

- إصدار الرخصة  

    إجراءات طلب اسم تجاري:

- كشف باألسماء التجارية  
- يرفق مع الطلب صورة جواز المواطن وخالصة القيد  

- العرض على اإلدارة  

    إجراءات شهادة سجل التجاري:

- طلبات السجل التجاري  
- نماذج توقيع  

- تصديق النماذج من كاتب العدل  
- إصدار الشهادة  

    إجراءات إلغاء رخصة:

- محضر اجتماع الجمعية العمومية بتصفية الشركة  
- تقرير مدقق الحسابات بتصفية عامة للشركة  

- إعالن في الجريدة بتصفية الشركة وإلغائها  
- شهادة محو قيد شركة  

غرفة تجارة وصناعة أم القيوين

    كيف يتم الترخيص:-

- تس��جيل االس��م التجاري للنش��اط من خالل التقدم بطل��ب للدائرة أو   
بواسطة اإلنترنت أو مكاتب تخليص المعامالت .

- أن يكون للنشاط موقعًا لمزاولة العمل وأن يحظى هذا الموقع بموافقة   
قس��م الرقاب��ة والتفتيش في الدائ��رة لإلطالع على الئحته لممارس��ة 

النشاط.
- الحصول على موافقات الجهات االتحادية لبعض المهن واالنشطة .  

- تهيئ��ة كافة المس��تندات ذات الصل��ة بطلب الترخي��ص ومنها عقود   
التأمين وتعين وكيل وتوثيقها وتصديق نموذج التوثيق .

- يتم التق��دم بطلب الموافق��ة النهائية على طلب الترخيص للنش��اط   
بعد اس��تكمال الوثائق المطلوبة، بع��د ذلك يقوم المرخص له بطلب 
تسهيل تقديم الخدمات المتصلة بنشاطه وهي خدمات متعددة، منها 
التصريح للوحة اإلعالنية للنش��اط وخدمات خطوط الهاتف والفاكس 
والتلكس وخدمة اإلنترنت وصندوق البريد، والحصول على تأش��يرات 
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العمل واإلقامة من الجهات المختصة
- أم��ا بصدد العالمة التجاري��ة أو الوكالة التجارية فإن األم��ر يتطلب مراجعة   
وزارة االقتص��اد الس��تكمال اإلج��راءات المتعلقة بتس��جيل العالمة وتوثيق 

الوكالة التجارية .
- الحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة أم القوين.  

وللحصـول على عضوية الغرفة يسـتلزم تقديم المسـتندات 
التالية:-

- صورة من الترخيص الصادر عن الدائرة االقتصادية.  
- صورة جواز السفر للمالك أو الشركاء أو المدير المسئول.  

- بطاقة اعتماد توقيع.  
- وبعد اس��تكمال كافة اإلجراءات المذكورة يقوم مقدم الطلب بدفع الرسوم   

المترتبة عليه بهذا الشأن.
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    دائرة التنمية االقتصادية برأس الخيمة

الشروط:
- التقيد بالنظم والقوانين المعمول بها في دولة اإلمارات.  

- عدم القيام بأي أعمال قد تؤثر على أمن وسالمة المجتمع.  
- ال يس��مح ألي ش��خص بممارس��ة أي نش��اط ذي طبيع��ة ربحية دون   

الحصول على ترخيص.
- عدم مخالفة أنظمة وقوانين الجهات الرسمية األخرى ذات العالقة.  

- التقيد بأحكام الشريعة اإلسالمية السمحاء.  
- عدم ممارسة األلعاب واألنشطة المخلة باآلداب العامة بشتى أنواعها.  

- يمنع منعًا باتًا مزاولة نشاط المقامرة بشتى أنواعها.  
- االلتزام بأي قانون يظهر مستقباًل من الجهات الحكومية والرسمية ذات العالقة.  

- التقيد بأي قوانين أو شروط تصدر الحقًا.  

    المؤسسات الفردية

- تعبئة طلب الترخيص  
- نسخة من جواز س��ف�ر وخالصة قيد صاحب الطلب.  

- نسخة عن جواز سفر المدير المسئول )إن وجد(.  
- الش��هادات العلمية والخب��رات العملية الس��ابقة لصاحب الترخيص أو   

المدير المسئول وذلك إذا تطلب النشاط ذلك.
- موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط.  

    الشــركات

- تعبئة طلب الترخيص  
- نسخ عن جوازات الس��فر لجميع الشركاء مع تفاصيل اإلقامة/ التأشيرة   

بالنسبة للوافدين ونسخ من خالصة القيد بالنسبة لمواطني الدولة.
-  نسخة من جواز سفر المدير المسئول )إذا لم يكن أحد الشركاء(  

- إثب��ات رأس الم��ال في  حالة ) الش��ركات ذات المس��ؤولية المحدودة(   
برس��الة من أحد المص��ارف أو البنوك أو ميزانية من مدقق حس��ابات 

معتمد.
-  موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط  

    وكيل خدمـــات ) مهني -  تجــاري(

- تعبئة طلب الترخيص.  
- نس��خة م��ن جواز س��فر صاحب الطلب موض��ح فيه بيان��ات اإلقامة أو   

التأشيرة.
- عدم ممانعة من كفيل صاحب الترخيص  

- نسخة من جواز سفر المواطن )وكيل الخدمات( و خالصة قيده.  
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تصنيف فئات النقليات:

الدرجةعـدد السياراتنشاط البلدية

الخاصة 705 فأكث�رنقليات درجة أولى.

الخاصة 694-41نقليات درجة أولى.

الخاصة 403-30نقليات درجة أولى.

الخاصة 292-20نقليات درجة أولى.

الخاصة 191-11نقليات درجة أولى.

الممتازة10-7نقليات درجة ثانية.

األولى6-3نقليات درجة ثالثة.

الثانية2-1نقليات درجة رابعة.

نقليـات درجـة رابعـة + تأجيـر معدات 

ثقيلة.
األولى--

خاصة 1--نقليات درجة رابعة + النقل البري.

تصنيف فئات المقاوالت:

درجة الغرفةنشاط الدائرة

الخاصة )5(خاصة )أ(

الخاصة )4(خاصة )ب(

الخاصة)3(أولى مباني

الخاصة )2(أولى اختصاص

    غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة    رسوم الغرفة:

- يعتمد تحديد رس��وم العضوية على الش��كل القانوني، أو على نوع النشاط الذي تزاوله المنشأة، وتنقسم هذه   
الرسوم إلى فئات رسومها السنوية كالتالي:

 تصنيف فئات ورسوم الغرفة:
رأس المـالتجديـدجـديـدالدرجــة

أكثر من مليار درهم55005000الخاصة )5(

500 مليون – أقل من مليار درهم50004500الخاصة )4(

100 مليون – 499 مليون درهم45004000الخاصة)3(

50 مليون – 99 مليون درهم40003500الخاصة )2(

10 مليون – 49 مليون درهم36003100الخاصة )1(

2.000.000 – 9.999.999 درهم24002100الممتازة

500.000 – 1.999.999 درهم18001600األولى

150.000 – 499.999 درهم14501300الثانية

70.000 – 149.999 درهم1100900الثالثة )2(

50.000 – 69.999 درهم700600الثالثة )1(

أقل من 50.000 درهم500450الرابعة
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درجة الغرفةنشاط الدائرة

الخاصة )1(ثانية أ / ب

الممت����ازةثالثة أ / ب

األول��������ىرابعة أ / ب

الثاني�����ةخامسة أ / ب

الثالثة )2(سادسة

تصنيف شركات السياحية والسفر والشحن:
تجديـدجديـدالدرجـةالنشــاط

18001600أولىسفـــر

   سيــاحـة

   شحــن

وحـزم  وتخليـص  شـحن  )خدمـات 
وتغليف بضائع ( 

    

24002100ممت�ازةسفر / سياحة

   سفر /شحن

   سياحة / شحن

   مالحة / شحن

   مالحة / شحن / تخليص بضائع 

36003100خاص��ة )1(سفر / سياحة / شحن 

تجديـدجديـدالدرجـةالنشــاط

   سياحة / سفر / تخليص بضائع

   نقل ركاب )نقل بحري(

   توكيالت مالحية / تموين سفن

40003500خاصة )2(مالحة / شحن / نقل ركاب 

تخليص  / حة مال / شـحن / حة سيا / سفر
بضائع

45004000خاصة )3(

شـحن وتخليص وخدمـات وتموين 
بالديزل  السـفن  وتزويد  السفن 
وسـحب السـفن وتجارة النفط 

ومشتقاته

50004500خاصة )4(

والبواخـر  السـفن  تزويـد  خدمـات 
البضائـع  تخليـص  وخدمـات 
وخدمات  البضائع  حزم  وخدمات 
الشـحن البحـري للبضائـع-إدارة 
–وكيـل  وتشـغيلها  السـفن 

خطوط مالحية

   

إدارة السفن وتشغيلها /نقل وشحن 

البترول/ حقـول  بحري/خدمات 

أنابيب  مقاوالت إنشـاء خطوط 

النفط والغاز الطبيعي 

55005000خاصة )5(
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تصنيفات فئات البنوك ومحالت الصرافة وشركات التأمين:

تجديـدجديـدالدرجـةالنشــاط

55005000خاصة )5(أعمال مصرفية )البنوك(.

55005000خاصة )5(أعمال صرافه )محالت الصرافة(.

55005000الخاصة )5(أعمال تأمين )شركات التأمين(.

40003500الخاصة )2(وسطاء التأمين .

تصنيف فئات األنشطة األخرى:

تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

700600الثالثة 11أعمال زجاج.

1100900الثالثة 22أعمال زجاج.

1100900الثالثة 2--أعمال نظافة.

أعمـال تنفيـذ التصميـم الداخلـي 
وتجميل الساحات الخارجية والداخلية.

  أقل درجة الثانية--

14501300الثانية--أصباغ وديكور/أعمال ديكور.

1100900الثالثة 2 أصباغ وديكور/أعمال ديكور.

1100900الثالثة 2--استقدام أيدي عاملة.

المعـدات  تركيـب  أعمـال 
الكهروميكانيكيـة و أجهـزة األمـن 

والسالمة .
14501300الثانية--

تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

وتثبيـت  األساسـات  حفـر  أعمـال 
األساسات  هندسة  وخدمات  الركائز 

وميكانيكا التربة.
45004000الخاصة 3--

الجـدوى  ودراسـات  استشـارات 
اإلدارة  وخدمـات  االقتصاديـة 
ودراسـة  للمشـروعات  الهندسـية 

الجدوى الفنية.

24002100الممتازة--

55005000الخاصة 5--إدارة السفن وتشغليها .

55005000الخاصة 5--نقل وشحن بحري .

55005000الخاصة 5--خدمات حقول البترول.

مقاوالت إنشاء خطوط أنابيب النفط 
والغاز الطبيعي.

55005000الخاصة 5--

700600الثالثة 11أستوديو تصوير.

1100900الثالثة 22أستوديو تصوير.

1100900الثالثة 2 --ألعاب شبكات.

  الثالثة 2--المقاهي )عقد إيجار صغير(.

14501300الثالثة --المقاهي )عقد إيجار كبير(.

العقارية  المشروعات  االستثمار قي 
وتأسيسها وتملكها وإدارتها.

36003100خاص��ة )1(--

العقارية  المشروعات  االستثمار في 
وتأسيسها.

14501300الثانية--

24002100الممتازة--استثمار عقاري 
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تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

24002100الممتازة--بيع وشراء عقارات 

24002100الممتازة--تأجير العقارات

  خاصة )1(--النقل البحري

يبدأ من الدرجة --النقل البري)خارج اإلمارات(
  الممتازة

24002100الممتازة--النقل البري)داخل اإلمارات(

14501300الثانية--مكتب عقاري

14501300الثانية--خدمات عقارية

1100900الثالثة 2--بيع حلويات

1100900الثالثة 2 --بيع مستلزمات الصيد البحري

1100900الثالثة12بيع سيارات مستعملة

14501300الثانية2بيع سيارات مستعملة

بيع وتصليح إطارات وميزان إلكتروني 
وتبديل زيوت

14501300الثانية--

18001600األولى--بيع قطع غيار السيارات)أصلية(

18001600األولى--بيع زيوت سيارات 

18001600األولى--بيع وتصليح إطارات

بيـع أشـرطة فيديو وكاسـت )نشـاط 
واحد(

500400الرابعة--

وكاسـت  فيديـو  أشـرطة  بيـع 
)نشاطين(

700600الثالثة 1--

تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

1100900الثالثة 2 1بيع إلكترونيات

14501300الثانية2بيع إلكترونيات

700600الثالثة 1--بيع لحوم طازجة

700600الثالثة 1 --بيع حناء

700600الثالثة 1 1تصليح أجهزة التلفاز والراديو

1100900الثالثة 22تصليح أجهزة التلفاز والراديو

14501300الثانية--تصليح سيارات ثقيلة

500400الرابعة 1تصليح الذهب

700600الثالثة 21تصليح الذهب

500400الرابعة 1تصليح دراجات

700600الثالثة 21تصليح دراجات

500400الرابعة 1تصليح أحذية

700600الثالثة 21تصليح أحذية

500400الرابعة1تصليح مكائن خياطة

700600الثالثة 21تصليح مكائن خياطة

14501300الثانية--تنظيم رحالت

500400الرابعة1تصليح أجهزة إلكترونية

700600الثالثة 21تصليح أجهزة إلكترونية

500400الرابعة1تصليح مواقد الكيروسين

700600الثالثة 21تصليح مواقد الكيروسين
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تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

500400الرابعة1تلبيس سيوف.

700600الثالثة 21تلبيس سيوف.

14501300الثانية--توزيع ديزل.

16001800األولى--توزيع ديزل وزيوت.

1100900الثالثة 2--توزيع مكسرات.

1100900الثالثة 2--تجارة أدوات صحية.

18001600األولى--تجارة الغازات الصناعية.

تركيـب معـدات األمـن والسـالمة 
وأعمال التمديدات تركيبات صحية. 

14501300الثانية--

18001600األولى--توزيع مستلزمات طبية.

والقواطع  معلقـة  أسـقف  تركيب 
الخفيفة.

700600الثالثة 1--

والقواطع  معلقـة  أسـقف  تركيب 
الخفيفة.

1100900الثالثة 2--

500400الرابعة1طباعة وتصوير .

700600الثالثة 21طباعة وتصوير .

14501300الثانية--حملـة الحـج.

500400الرابعة1خـط ورسـم.

700600الثالثة 21خـط ورسـم.

500400الرابعة1خضـار وفواكـه.

تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

700600الثالثة 21خضـار وفواكـه.

500400الرابعة1خيـاطة وتطـريز.

700600الثالثة 21خيـاطة وتطـريز.

1100900الثالثة 2--دار حضـانة.

يعفي من الرسومالرابعة--دكـه األسمـاك.

1100900الثالثة 22صـالون.

14501300الثانية--فيـال.

التجميل  بصالونات  العامالت  تدريب 
النسائية.

1100900الثالثة2 2

500400الرابعة1حـــالق.

700600الثالثة 21حـــالق .

1100900الثالثة 2--عيــادة بيطـرية.

1100900الثالثة 2--عيـادة طبيـة - تخصص واحد.

14501300الثانية--عيادة طبية - أكثر من تخصص.

  أولي أو أكثر مـركز طبي.

500400الرابعة1كـافتيريا ومرطبـات.

700600الثالثة 21كـافتيريا ومرطبـات.

500400الرابعة1كهربـاء سيـارات.

700600الثالثة 21كهربـاء سيـارات.
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تجديـدجديـدالدرجـةعدد األبوابالنشــاط

وذلك بحسب عقد الثانية أو أكثر --مدرسـة خاصـة
اإليجار و رأس المال

14501300الثانية--مـكتـب محـامـاة

500400الرابعة1مصبغـة

700600الثالثة 21مصبغـة

700600الثالثة 1--ملحمـة

1100900الثالثة 2--منجرة

14501300الثانية أو أكثر--مفروشات

700600الثالثة 11مالبس جاهزه

1100900الثالثة 22مالبس جاهزه

مقاوالت كهربائية أو صحية أو أصباغ 
- نشاط واحد

700600الثالثة 1--

مقاوالت كهربائية أو صحية أو أصباغ 
- نشاطين

1100900الثالثة 2--

مقاوالت كهربائية أو صحية أو أصباغ 
- 3أنشطة

14501300الثانية--

1100900الثالثة 2--صيانة مباني

14501300الثانية--صيانة مباني وديكور

40003500خاصة)2(--صـاالت األفراح

 خاصة )1( فما فوق--هيئة االستثمار 
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دائرة الصناعة واالقتصاد و غرفة تجارة وصناعة الفجيرة

اإلجـراءات والوثائق المطلوبة لالسـتثمار األجنبي إلقامة مشـاريع 
استثمارية باإلمارة.     

    الترخيص لفرع شركة أجنبية

يتطلب الترخيص لتسـجيل فرع شركة أجنبية بإمارة الفجيرة وكما هو 

الحال في كل إمارات الدولة:

- موافقة الديوان األميري.      
- موافقة وزارة االقتصاد.  

- موافقة البلدية.  
- التسجيل في غرفة التجارة .     

وتشمل المستندات المطلوبة على األتي:

- ملء نموذج طلب الترخيص.  

- كشف باألسماء التجارية.  
- موافقة الجهات الرسمية األخرى حسب النشاط.  

- قرار مجلس إدارة الشركة األم بفتح فرع لها في خارج الدولة.  
- تفويض المدير المسئول.  

- صورة من جواز سفر المدير.  
- عقد تأسيس الشركة األم مصدقة من الجهات الرسمية.  

- شهادة تأسيس الشركة األم مصدقة من الجهات الرسمية.  
- عقد الوكيل المحلي مصدق من كاتب العدل بالفجيرة.  

- صورة من عقد اإليجار موثق من البلدية.  

المسـتندات المطلوبة إللغـاء الترخيص فرع شـركة أجنبية /مكتب 

تمثيل:

- ملء نموذج طلب إلغاء الترخيص.  
- الرخص األصلية.  

- قرار الشركة األم بإلغاء فرع الشركة.  
- كتاب من مكتب وزارة العمل والش��ئون االجتماعية بالموافقة على   

إلغاء الترخيص.
- قرار ش��طب من وزارة االقتصاد والتجارة للشركات المسجلة لديها   

بالنسبة للشركات األجنبية.
- إعالن في الجريدة باإللغاء.  

 الحد االقصى لرسـوم فرع شـركة اجنبيـة 5320 درهم و يناقص 
 لحجم النشاط..

ً
وفقا
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   دائرة التنمية االقتصادية - أبوظبي

معامالت الشركات األجنبية:
السيد / احمد عبداهلل الكثيري   050/2022215 -  

AALKATHIRI@adeconomy.ae
السيد/ مبارك المنصوري   050/6431143 -   

moalmansouri@adeconomy.ae

كاونتر خدمة العمالء:
السيدة/ منى الظاهري  4017872

:VIP كاونتر خدمة المستثمرين والـ
على هاتف رقم : 4031313

Investor@adeconomy.ae الموقع اإللكتروني
 

الخدمات االلكترونية:
على هاتف رقم: 4031888 – 4031333

هاتف موقع الخدمات االلكترونية : 4031111

غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
تلفون: 6214000 9712+
فاكس: 97126215867+

services@adcci.gov.ae :البريد االلكتروني

دائرة التنمية االقتصادية دبي
هاتف : 00971-4-2229922
مركز االتصال: 700040000

فاكس : 00971-4-2225577

غرفة تجارة وصناعة دبي
الهاتف المجاني:8002426237 

دولي: 42280000)971+(
فاكس: 422211646 )971+(

غرفة تجارة وصناعة الشارقة
الهاتف: 97165302222+

الفاكس: 97165302226+
scci@sharjah.gov.ae:البريد اإللكتروني

دائرة التنمية االقتصادية عجمان
هاتف: 067011110

غرفة تجارة وصناعة عجمان
هاتف :97167422177+

فاكس : 97167471666+
 

دائرة التنمية االقتصادية أم القيوين
هاتف: 7652200 06

فاكس: 7653322 06

غرفة تجارة وصناعة أم القيوين
هاتف : 7651111 / 06

فاكس : 7655055 / 06

دائرة التنمية االقتصادية رأس الخيمة
هاتف: 2271222 7--971
الخط الساخن« 8007333

فاكس: 971-7-2271444

غرفة تجارة وصناعة  رأس الخيمة
هاتف: 2333511/ 07

دائـرة الصناعـة واالقتصـاد- غرفـة تجـارة وصناعة 
الفجيرة

الديوان األميري           
هاتف: 092222111

بلدية الفجيرة                
هاتف: 092227000

غرفة تجارة وصناعة الفجيرة      
هاتف: 092222400 

هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة        
هاتف: 092228000

دائرة الصناعة واالقتصاد      
هاتف: 092242111
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 الجهات ذات الصلة باصدار التراخيص

موقع اإلنترنتالبريد اإللكترونيالفاكسالهاتفص. ب.االســمالرقم

ديوان صاحب السمو حاكم 1
دبي.

1284835333333535883- - 

www.dubaiairport.com 252522455552244074دائرة الطيران المدني2

دائرة الصحة والخدمات 3
الطبية.

454533700313374563info@dohms.gov.aewww.dohms.gov.ae

مؤسسة المواني والجمارك 4
والمنطقة الحرة.

6334555553450460customersd@dxbcustoms.govwww.dxbcustoms.gov.ae

دائرة السياحة والتسويق 5
التجاري.

59422300002230022info@dubaitourism.aewww.dubaitourism.ae

1322322299222225577economic@dubai.comwww.dubaided.gov.aeدائرة التنمية االقتصادية.6

سلطة المنطقة الحرة في 7
مطار دبي الدولي.

49129955552995500 www.dafza.ae

www.dubaicargovillage.com 252528228222822793قرية دبي للشحن.8
145722800002211646Info.center@dcci.aewww.dcci.aeغرفة تجارة وصناعة دبي.9

www.dxbcustoms.gov.ae 6333350003338128منطقة دبي للسيارات.10

هيئة دبي لإلستثمار 11
والتطوير.

50071936974523697454info@42international.comwww.ddia.com

9030033040403304333ahlen@dubai.aewww.dubai.aeحكومة دبي االلكترونية.12
970030555553055566helpdesk@dfm.co.aewww.dfm.aeسوق دبي لألوراق المالية.13
3737034777883473206dbabri@emmar.co.aewww.goldanddiamondpark.comمجمع الذهب والماس.14
4880039038993903897office@dmcc.aewww.dmcc.aeمركز دبي للسلع المتعدده15
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موقع اإلنترنتالبريد اإللكترونيالفاكسالهاتفص. ب.االســمالرقم

6656632455553249000info@dhcc.aewww.dhcc.aeمدينة دبي الطبية16
6606636802303681095Sales@dubaiindustrialcity.aewww.dubaiindustrialcity.aeمدينة دبي الصناعية17
www.dubaiifc.com 7477736222223622333مركز دبي المالي العالمي18
5353636211773612130contact@difx.aewww.difx.aeبورصة دبي العالمية19
 2817133474373371571infodip@dipark.comمجمع دبي لالستثمار20
7300039111113919000customercare@dubaienternetcity.aewww.dic.aeمدينة دبي لإلنترنت21
7424132140403435505info@dubailogisticscity.aewww.dubailogisticscity.netمدينة دبي اللوجستية22
www.dubaimaritimecity.com 1700032434143244858مدينة دبي المالحية23
www.dubai-marina.com 3773739922993992399مرسى دبي24
5377739145553914616info@dubaimediacity.comwww.dubaimediacity.comمدينة دبي لإلعالم25
5096135315513530257texmas@emirates.net.aewww.texmas.comمدينة دبي لألقمشة26
6722155552246666info@gov.aewww.dm.gov.aeبلدية دبي27
170088155558817777info@hbg.aewww.dpworld.comموانىء دبي العالمية28
600920277412997525info@dso.aewww.dso.aeواحة دبي للسليكون29
11112332933003293388info@sc.aewww.dubaisportscity.aeمدينة دبي الرياضية30
1677733288358814488info@tp.aewww.tp.aeمجمع التقنية31
116622222532222251info@dubailand.gov.aeinfo@dubailand.gov.aeدائرة االراضي واالمالك32
1188928444442065555info@rta.aewww.rta.aeهيئة الطرق والمواصالت33
jamal@economy.aewww.economy.gov.ae 36253141555وزارة االقتصاد34
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موقع اإلنترنتالبريد اإللكترونيالفاكسالهاتفص. ب.االســمالرقم

http://www.moe.gov.ae  39622633333وزارة التربية والتعليم35
156539390003939738mofi@uae.gov.aewww.mofi.gov.aeوزارة المالية والصناعة36
www.moh.gov.ae/intro 185339660003965666وزارة الصحة37

38
مصرف اإلمارات العربية 
المتحدة المركزي - فرع 

دبي
44839397773937802Cbdxb01@emirates.net.aewww.cbuae.gov.ae

113129533302953334entisar@moc.uae.gov.aewww.moc.gov.aeوزارة المواصالت39
150929581612957766moew.gov.aewww.moe.gov.aeوزارة البيئة والمياه40
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صورة عن جواز سفر المالك.
ضمان بنكي )النسخة األصلية(.  

قرار مجلس ادارة الشركة مصدق حسب االصول من قبل المنطقة الحرة جبل علي.
صورة عن جوازات سفر المدراء. 

نموذج اعتماد توقيع للمدير المسؤول مصدق حسب االصول من قبل المنطقة الحرة جبل علي.
استمارة طلب انشاء المنطقة الحرة )األصلية\ مطبوعة(. 

الرسوم:
رسوم التسجيل: 10000 درهم.

رأس المال: 1000000 درهم )ان رأس المال مسترد بعد استالم الرخصة(.

شركة منطقة حرة

شركة مكونة من عدد من الشركاء )شريكين كحد أدنى و خمسة شركاء كحد أعلى(
خبرات المدير ومؤهالته العلمية. 

صورة عن جواز سفر المالك.
ضمان بنكي )النسخة األصلية(.  

قرار مجلس ادارة الشركة مصدق حسب االصول من قبل المنطقة الحرة جبل علي.
صورة عن جواز سفر المدير ساري المفعول.

نموذج اعتماد توقيع للمدير المسؤول مصدق حسب االصول من قبل المنطقة الحرة جبل علي.
استمارة طلب شركة منطقة حرة )االصلية\ مطبوعة(. 

الرسوم:
رسوم التسجيل: 15000 درهم.

رأس المال: 500000 درهم . يجب ايداع رأس المال الش��ركة في أحد بنوك دبي. )رأس المال مس��ترد بعد اس��تالم 
الرخصة(

المنطقة الحرة جبل علي

إقامة المشاريع في المنطقة الحرة جبل علي كاآلتي: 
 فتح فرع لشركة .

تأسـيس شركة جديدة في المنطقة الحرة شـريطة  أن ال يزيد عدد الشركاء فيها عن )5( شركاء وال يقل 
عن أثنين. 

انشاء منطقة حرة جديدة  يملكها شريك واحد )بدون شركاء(. 

الوثائق المطلوبة لتأسيس فرع لشركة في المنطقة الحرة جبل علي :

عقد تأس��يس الش��ركة  ونظامها االساس��ي مصدق حس��ب اأُلصول من قبل كاتب العدل  ومصدق عليهم من قبل 
سفارة  دولة اإلمارات .

قرار مجلس إدارة الشركة على أن يكون القرار مصدق من قبل سفارة  دولة اإلمارات .
نموذج اعتماد توقيع للمدير المسؤول مصدق حسب االصول من قبل المنطقة الحرة جبل علي

صورة عن جواز سفر المدير والممثل القانوني.
الرسوم المقررة إلقامة المشاريع في المنطقة الحرة جبل علي:

رسوم تسجيل: 5000 درهم
رأس المال: غير مطلوب رأس مال. 

تأسيس مؤسسة منطقة حرة

الشركة الفردية
خبرات المدير ومؤهالته العلمية.
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االيجار السنوي لمرافق المنطقة الحرة جبل علي كاالتي:

لوحة اسمالتأمينالمساحةااليجار السنوينوع المرفق

)G+1( 48000.00درهممكتب مستقل 
 1800.00 درهم

26.88 متر مربع. حسب المساحة 
المتوفرة

4 درهم لكل 
متر مربع

500 درهم

البهو 14،15،16،17
منظر داخلي
منظر خارجي

1,900 درهم/ متر مربع
2,000درهم/ متر مربع

4 درهم لكل بناءًا على  طلب المستثمر
متر مربع

500 درهم

منظر مطل على المنطقة 
الحرة جبل علي 18-19

(مكتب مفتوح(

2,100  درهم/ متر مربع 
2,500  درهم/ متر مربع 

4 درهم لكل بناءًا على طلب المستثمر
متر مربع

500 درهم

ال يوجد300 درهم619,555,313   درهم 600.00  درهم/ متر مربعمستودعات

ال يوجد300 درهم555,543,618 درهم 650.00  درهم/ متر مربعمصنع \وحدة تصنيع خفيفة

يحدد االيجار حسب موقع قطعة أرض
قطعة االرض 

 80.00-35.00 درهم 

تحدد رس��وم االيجار حسب موقع 
قطع��ة االرض حيث يك��ون الحد 
ألدنى للمساحة 8,000 متر مربع.

ال يوجدال يوجد

أنواع الرخص التي يمكن الحصول عليها  في المنطقة الحرة جبل علي:

نوع الترخيصالرسم السنوي

رخصة تجارة عامة 30,000 درهم

رخصة تجارية9,000-5,500 درهم

رخصة صناعية5,500  درهم

http://www. أ لمزيد من المعلومات حول النش��اطات المسموح ممارس��تها  )قابلة للتغير ( يرجى زيارة الموقع
. jafza.ae/en/becoming-a-client/activity-classifieds.html

 رسوم اضافية )لمعرفة الرسوم يرجى االتصال على العناوين التالية(
هاتف رقم: -
فاكس رقم: -
صندوق بريد: -
غرفة تجارة دبي: -

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة في المنطقة الحرة جبل علي:
- .)www.jafza.co.ae طلب استئجار )متوفر على موقع االنترنت
نسخ عن جوازات سفر جميع الشركاء والمدراء. -
ضمان بنكي لكل فرد من أفراد الشركة. -
دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع. -
بيان بأهم العمليات التي تزاولها الش��ركة والخبرات الس��ابقة في مجال النش��اط المطلوب مزاولته والدول التي  -

تزاول فيها نشاطها )في حال فتح فرع لشركة(.
استمارة طلب من صاحب الترخيص لفتح فرع مؤسسة )في حال تأسيس مؤسسة منطقة حرة( -
500 درهم رسوم تقديم طلب غير مستردة وتدفع لمرة واحدة. -
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع االلكتروني www.jafza.ae أو االتصال على هاتف رقم 800 -المنطقة  -

الحرة جبل علي  )52392(.
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مستثمر قائم ) لغايات توسعة المكتب (
يمكن للشركات القائمة توسيع أعمالها بنفس رسوم االيجار الحالية وبحد أدنى2,000  درهم للمتر المربع. 

معلومات اضافية
من خالل المنطقة الحرة مطار دبي ينضم المس��تثمر إلى ش��ركات العالمَ األْكَثر شَهْرََة والتي تعمل بنشاطاتِ  -

متنوعة حيث انجذبت إلى التس��هيالت والخدمات الراقية وسَ��تَتمتّعُ الشركات بإعفاءات ضريبية، باإلضافة إلى 
مجموعة فريدة ومغريَة من الحوافِز. 

المنطقة الحرة مطار دبي تعمل على توفير بنى تحتية تس��مح للمس��تثمر بادارة أعمالهم في الش��رق األوس��طِ  -
بنجاح لذلك فان القائمين على المنطقة الحرة مطار دبي يعملون بشكل مستمر لتَطوير خدماتهم بالشكل الذي 

 www.dafza.ae .يمكن المستثمرين من الحصول على أفضل الخدمات

مؤسسة منطقة حرة

يمكن أن تتكون من مالك واحد اما فرد )شخص طبيعي( أو شركة )شخصية اعتبارية(.  -
راس المال المطلوب: 1 مليون درهم )ما يساوي 272,500  دوالر أمريكي(. -

شركة منطقة حرة

يمكن ان تتكون الش��ركة من ش��ريكين عل األقل وخمسة ش��ركاء بحد أعلى. يكون المساهمين في الشركة اما  -
أفراد )أشخاص طبيعيين( أو شركات )أشخاص اعتباريين( أو كالهما معًا.

ويبلغ رأس المال المطلوب لتأسيس الشركة 500,000 درهم )ما يقارب 136,000 دوالر أمريكي (. -

فرع لشركة قائمة

يمكن لشركات عبر البحار فتح فرع لها في المناطق الحرة. ان رأس المال غير مطلوب.  -

)نرجو المالحظة بأنه في جميع الحاالت تكون قيمة رأس المال غير ثابتة(. -

المنطقة الحرة مطار دبي

يعتبر تأسـيس شركة أو أعمال في المنطقة الحرة مطار دبي من الخيارات الجاذبة لالستثمار وذلك بفضل  
العديد من التسهيالت والحوافز التي تقدمها للمستثمرين كما يلي:

100% ملكية أجنبية. -
100% حرية تحويل رأس المال واألرباح . -
إعفاء الشركات من الضرائب لمدة 50 سنة. -
ال يوجد قيودعلى العمالت. -
االعفاء من ضريبة الدخل الشخصي. -
االعفاء من الرسوم الجمركية. -
- 

تتميز عملية تأسيس شركة في المنطقة الحرة مطار دبي ببساطة وسهولة االجراءات وسرعة االنجاز. 

انواع الشركات التي يمكن تأسيسها في المناطق الحرة:
مؤسسات منطقة حرة. -
شركات منطقة حرة. -
فروع لشركات قائمة. -

رسوم تشجيعية تكون كاالتي:

مستثمر جديد
رسوم ايجار سنوية تبدأ من  2,200 درهم - 2,800 درهم للمتر المربع و350 درهم بدل خدمات للمتر المربع  -
تكون النسبة حسب موقع المبنى. -
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المرافق
وحدات مكاتب -
وحدات تصنيع خفيفة -
قطع أراضي -

أنواع الرخص الصناعية
رخص تجارية- 10000 درهم سنويًا )ما يساوي 2,720 دوالر أمريكي(. -
رخص خدمية- 10000 درهم سنويًا )ما يساوي 2,720 دوالر أمريكي(. -
رخص صناعية- 10000 درهم سنويًا )ما يساوي 2,720 دوالر أمريكي(. -

مالحظـة: يمكـن الحصول على رخصة لشـركات عبر البحار بحيـث تكون مملوكـة 100% من قبل صاحب 
الرخصة.

رسوم التسجيل

المبلغ )بالدرهم االماراتي( مالحظات  الشركة

تدفع لمرة واحدة 10000 درهم سنويًا )ما يساوي 2,720 دوالر أمريكي(  مؤسسة منطقة حرة

تدفع لمرة واحدة 15000 درهم سنويًا )ما يساوي 4,081 دوالر أمريكي( شركة منطقة حرة

 فرع ----- -----

تأشيرات العمل: 1,900 درهم للشخص الواحد )ما يقارب 517 دوالر أمريكي( -
اذن دخول. -
بطاقة تأمين صحي. -
بطاقة توظيف في الشركة لمدة 3 سنوات. -
تأشيرة عالج و تأشيرة اقامة لمدة 3 سنوات. -
بالنسبة لفرع شركة قائمة يكون رأس المال غير مطلوب. -

أ- مكاتب: للشركات التي تبلغ مساحتها 50 متر مربع تحصل على تأشيرات ل 4 موظفين.
ب- وحدات التصنيع الخفيفة: يبلغ عدد التأشيرات حوالي 20 .

ج- قطع األراضي: عدد التأشيرات غير خاضع للموافقة.

يعتمد عدد التأشـيرات على نوع المرفق المسـتأجر. لزيادة عدد التأشـيرات يجب على المستثمر زيادة 
مساحة المكتب المنوي استئجاره.

الرسوم المطلوبة للمكاتب التي تبلغ مساحتها 50 متر مربع:

 م منطقة حرة شركة منطقة حرة فرع لشركة قائمةالو صف 

)بالمت��ر  المس��احة 
المربع ( 

50 للمتر المربع50 للمتر المربع50 للمتر المربع

3,300 درهم3,300 درهم3,300 درهمالنسبة ) بالدرهم(
165,000 درهم165,000 درهم165,000 درهمالرسوم السنوية

17,500 درهم17,500 درهم17,500 درهمبدالت الخدمات 

رسوم االيجار 
االجمالي+ رسوم 

الخدمات

182,500 درهم 182,500 درهم 182,500 درهم 

10,000 درهم10,000 درهم10,000 درهمرسم الترخيص
10,000 درهم15,000 درهم-------رسم التسجيل

رسوم التامين )قابل 
لالسترداد عند انهاء 

االيجار(

30,000  درهم30,000  درهم30,000  درهم

1,010  درهم1,010  درهم1,010  درهمخدمات البريد

رسوم خدمات 
تجارية-تاشيرات الخ

20,000  درهم 20,000  درهم 20,000  درهم 

10 دراهم10 دراهم10 دراهمرسوم معارف



65 المناطق الحرة

دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

المنطقة الحرة الحميرية

الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة الحميرية للمستثمرين:
100% اعفاء من الضرائب. -
100% ملكية للمؤسسة أو للشركة. -
100% اعفاء من كافة الرسوم التجارية. -
100% سهولة تحويل رؤوس االموال واالرباح خارج االمارات. -

المزايا  االضافية:
عقود ايجار االراضي  تصل مدتها إلى 25 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة اضافية. -
عقود ايجار االراضي  ثابتة  للخمس السنوات األولى. -
الحصول على الرخصة خالل 24 ساعة بعد تسليم كافة الوثائق المطلوبة . -
سهولة الحصول على العمالة ومستندات الضمانات خصوصًا بعد فتح فرع الدارة الجنسية  واالقامة في الشارقة. -
أيدي عاملة تتباين في كفاءاتها باس��عار رخيصة دون فرض قيود على توظيف األيدي العاملة من حيث العدد أو  -

الجنسية أو أية قيود أخرى.  
توفر مستودعات ومكاتب جاهزة لاليجار.  -
مركز أعمال دولي يحتوي على 100 وحدة مكتب مزودة بخدمة المؤتمرات، ش��بكة اإلنترنت وسكرتارية ووسائل  -

االتصاالت.
مرافق سكنية في المواقع للموظفين مجهزة بمركز استجمام ونادي رياضي.   -
بنية تحتية متطورة، ش��بكة إتصاالت حديثة ترتبط مع ثالثة موانئ بحرية تطل على منفذين بحريين باإلضافة  -

إلى مطار الشارقة الدولي.
طاقة متوفرة ذات تس��عيرة منخفضة )أنابيب يبلغ طولها 46 انش تتمدد إلى 30 كم من الش��ارقة إلى المنطقة  -

الحرة الحميرية لمساعدة الصناعات االساسية(.

المبلغ الصافي اللزم 
تسديده

دره��م   243,520
 65,000 )حوال��ي 

دوالر أمريكي(

دره��م   258,520  
دوالر   70,500 )حوالي 

أمريكي(

 69,000 )حوال��ي  دره��م   253,520
دوالر أمريكي(

**يجب دفع المبلغ بالكامل
المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية

طلب الحصول على ترخيص يتضمن كافة البيانات مطبوعة. -
خطاب نوايا. -
نشرات )بروشورات(  الشركة. -
تقرير مراجع الحسابات المالي للشركة.  -
كتاب ضمان بنكي النسخة األصلية )شركاء/المفوضين/ المدراء(.  -
صورة عن الس��يرة الذاتية وجوازات س��فر جميع  )الش��ركاء/المفوضين/ المدراء( – مؤسسة منطقة حرة وشركة  -

منطقة حرة فقط. 
كتاب عدم ممانعة من الكفيل – في حال كانت الشركة في داخل االمارات العربية المتحدة.  -

هيئة المناطق الحرة مطار دبي، ص.ب )491( دبي – االمارات العربية المتحدة
هاتف: 97142027000+ -
فاكس: 97142027766+ -
- info@dafza.gov.ae : :بريد الكتروني
- www.dafza.ae :موقع الكتروني
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رخصة صناعة وطنية

تمن��ح هذه الرخصة الش��ركات إعفاء جمركي��ا على البضائع المس��توردة من دول مجلس التع��اون الخليجي. تعامل 
الش��ركات الحاملة للرخصة الصناعية الوطنية معاملة الش��ركات المحلية أو الش��ركات التابعة لدول مجلس التعاون 

داخل الدولة.

تمنح هذه الرخصة بناء على الشروط التالية:
أن تكون الشركة ذات نشاط صناعي و مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي )البحرين، الكويت، عمان،  -

السعودية، اإلمارات(.
يجب أن ال تقل نسبة الشريك الخليجي عن %51. -
يجب أن ال تقل نسبة القيمة المضافة عن %40. -
يحق لحامل هذه الرخصة استيراد المواد الخام لغرض التصنيع، المعالجة و التجميع. كما يحق له تصدير المنتج النهائي  -

خارج الدولة. يجب على حاملي هذه الرخصة الحصول على شهادة صناعة وطنية صادرة من وزارة المالية والصناعة.

الرسوم المقررة الصدار الرخص

دوالر أمريكيدرهم إماراتيرسوم

2,750750رخصة صناعية

2,750750رخصة تجارية )5 بنود(

12,0003,270رخصة تجارية )تجارة عامة(

2,750750رخصة خدمات

9,0002,460رسوم تأسيس )تدفع مرة واحدة(

500140مراجعة الرخصة

اقامة نشاط تجاري في المنطقة الحرة الحميرية
دراسة جدوى اقتصادية للمشروع )لالستفسارات المتعلقة بالمستودعات وقطع االراضي فقط(. -
استمارة طلب ترخيص. -
موافقة على المشروع. -
المستندات القانونية. -
توقيع اتفاقية. -
اصدار رخصة. -
مرحلة االنشاء. -
اذونات اشغال للمباني. -

المستندات القانونية المطلوبة لتأسيس فرع لشركة محلية \ عالمية
رخصة أو شهادة تسجيل تجاري من الدائرة االقتصادية )نسخة مصدقة من قبل كاتب العدل( للشركات المحلية.  -

شهادة شركات \ الوضع المالي للشركة مصدق من قبل كاتب العدل.
شهادة تاسيس الشركة ونظامها االساسي )نسخة مصدقة من قبل كاتب العدل(. -
ق��رار مجل��س االدارة بالموافقة على فتح فرع للش��ركة في المنطقة الحرة الحميرية وق��رار تعيين مدير للفرع في  -

المنطقة الحرة )نسخة مصدقة من قبل كاتب العدل(.
كتاب من البنك  يبين حسابات الشركة )النسخة االصلية(. -
كتاب تعيين مدير الفرع  وارفاق بطاقة اعتماد التوقيع )نس��خة مصدقة من قبل كاتب العدل(  ونس��خة عن جواز  -

سفر المدير.
صورة عن الوكالة الرسمية للمفوض مصدقة من كاتب العدل و صورة عن جواز السفر. -

تأسيس شركات جديدة:
مؤسسة منطقة حرة. -
شركة منطقة حرة. -

مؤسس��ة منطقة حرة هي عبارة عن ش��ركة ذات مس��ؤولية محدودة  مكونة من مس��اهم واحد يتم تأسيس��ها في 
المنطقة الحرة الحميرية بحيث يكون الحد األدنى لرأس المال لتأسيسها 150,000 درهم )ما يقارب 40,000 دوالر 
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أمريكي(. أما بالنس��بة لش��ركة المنطقة الحرة فهي عبارة عن ش��ركة ذات مس��ؤولية محدودة مكونة من عدد من 
المساهمين )بحد أعلى 5 شركاء(.

خصائص مؤسسة منطقة حرة \ شركة منطقة حرة :
يمكن تأسيسها من قبل كل من الشخص الطبيعي والشخص االعتباري.  -
تبلغ قيمة رسوم التسجيل 2466 دوالر أمريكي. -
يجب على مؤسسة منطقة حرة\ شركة منطقة حرة مثل فروع الشركات المحلية والشركات االجنبية الحصول على  -

رخصة مناطق حرة بعد تسجيل الشركة.
يكون الحد األدنى لحصص رأس المال 40,000 دوالر أمريكي. لن يكون رأس المال مربوط بل سيس��تخدم في  -

أعمال الشركة.
تكون حصص مؤسسة منطقة حرة لعدد من الشركاء 40,000 دوالر أمريكي. بينما تكون حصص شركة منطقة  -

حرة لعدد من الشركاء  274 دوالر امريكي.
ال يسمح بتحويل الحصص دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة منطقة التجارة الحرة الحميرية.  -
تبدأ السنة المالية للشركة من شهر كانون الثاني وتنتهي في شهر  كانون االول من كل عام باستثناء بدء السنة  -

االولى والتي تكون من تاريخ التسجيل.

إجراءات تأسيس شركة
تقديم طلب مؤسسة منطقة حرة  )يتضمن نموذج العقد وارفاق الوثائق المطلوبة(. -
بعد الموافقة على المشروع الذي تم بناءا عليه تأسيس شركة منطقة حرة\مؤسسة منطقة حرة، تقوم المنطقة  -

الحرة الحميرية باصدار كتاب موجه إلحدى البنوك الموجودة باإلمارات يختاره المستثمر لفتح حساب باسم شركة 
منطقة حرة\مؤسسة منطقة حرة وايداع الحد األدنى لراس المال المقرر.

بعد ايداع رأس المال في حس��اب الش��ركة في البنك،  تقوم المنطقة الحرة الحميرية باصدار شهادة تسجيل بعد  -
توقيع العقد. 

يمكن للمستثمر سحب المبلغ المودع ألعماله بعد تسليم الشهادة  األصلية لتسجيل الشركة للبنك.   -

الحد األدنى للمتطلبات القانونية 
على مؤسس��ة منطقة حرة \ش��ركة منطق��ة حرة االلتزام بالتعليم��ات واألنظمة المتعلقة بهذا المجال. تتش��ابه  -

تعليمات وأنظمة تأس��يس مؤسس��ة منطقة حرة مع عقدها ونظامها االساس��ي فيما يتش��ابه تعليمات وأنظمة 
تأسيس شركة منطقة حرة مع نظامها االساسي.

على مؤسس��ة منطقة حرة وشركة منطقة حرة تسليم كش��وفات مالية من مراجع حسابات لهيئة المنطقة الحرة  -
الحميرية سنويًا خالل الثالثة اشهر االولى من نهاية السنة المالية.

يجب تعيين مديرين وسكرتيرة على األقل في مؤسسة منطقة حرة وشركة منطقة حرة -
يجب ان يكون أحد المديرين والسكرتيرة على األقل من المقيمين. -
يمكن اشغال وظيفتي المدير والسكرتارية مجتمعين من قبل شخص واحد.  -

األفراد
صورة عن البيانات الشخصية للمالك. -
 ضمان بنكي )النسخة األصلية(. -
كتاب تعيين مدير الفرع  وارفاق بطاقة اعتماد التوقيع )نس��خة مصدقة من قبل كاتب العدل(  ونس��خة عن جواز  -

سفر المدير.
كتاب عقد وكالة مع بطاقة اعتماد التوقيع مصدقة من قبل كاتب العدل وصورة عن جواز سفره. -

الشركات
شهادة تسجيل الشركة مصدقة من كاتب العدل. -
العقدالتأسيسي والنظام االساسي للشركة مصدق من كاتب العدل.  -
قرار مجلس ادارة الش��ركة لفتح فرع في المنطقة الحرة الحميرية وتعيين مدير مس��ؤول للش��ركة لتولي امورها  -

مصدق من كاتب العدل.
كتاب من البنك  يبين حسابات الشركة )النسخة االصلية(. -
كتاب تعيين مدير الفرع  وارفاق بطاقة اعتماد التوقيع )نس��خة مصدقة من قبل كاتب العدل(  ونس��خة عن جواز  -

سفر المدير.
صورة عن الوكالة الرسمية للمفوض مصدقة من كاتب العدل و صورة عن جواز السفر. -

عروض المكاتب االلكترونية  )التجارية 25,000( تأشيرات عدد 2 \ )تجارة عامة 35,000 (  تأشيرات عدد 3.



المناطق الحرة68

دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

األراضي )الحد األدنى 2,500 م2(: * من 20- 25 درهم للمتر المربع. الميناء الداخلي: 35 درهم للمتر المربع

25 م2 2,7503,720حسب المساحة5,000

مؤسسة منطقة حرة.

المستندات المطلوبة لتأسيس شركة جديدة على شكل مؤسسة منطقة حرة:
تصدر رخص المنطقة الحرة الحميرية للش��ركات فقط. ولمس��اعدة المستثمرين الدين ال يملكون شركة يمكن  -

تأسيس شركة دات مسؤولية محدودة اما على شكل مؤسسة منطقة حرة يملكها مساهم واحد أو شركة منطقة 
حرة بعدد من المساهمين.يكون المتطلب االضافي  أن يكون الحد األدنى لرأس المال 150,000 \ يجب ايداعها 
في أحد مصارف االمارات العربية المتحدة ليوم واحد ودفع رسوم تأسيس تبلغ   9,000 درهم )تدفع لمرة واحدة( 

اما بالنسبة للفروع رسوم التأسيس غير مطلوبة.  

رسوم متفرقة 
المكاتب: الموافقة على اسم الشركة، تسجيل موقع الكتروني،صندوق بريد، تأمين.  -
المس��تودعات: الموافقة على اس��م الش��ركة، تس��جيل موقع الكتروني،صندوق بريد، تأمين، المراقبة الصحية.  -

االراضي: تصديق اسم الشركة، تسجيل موقع الكتروني، صندوق بريد.
- .SEWA رسوم توصيل الكهرباء )لألراضي والمستودعات فقط( والتي سيتم توليها من قبل
يكون التس��جيل ف��ي غرفة تجارة الش��ارقة للراغبين في ذلك بع��د الحصول على الترخيص م��ن المنطقة الحرة  -

الحميرية ودفع مبلغ 2,225 درهم.  

رخصة تجارة عامة

تبلغ الرسوم السنوية لرخصة  التجارة العامة 12,000 درهم سنويا -
رخصة تجارية )1-5 مواد(  -
تبلغ الرسوم السنوية 2,750 درهم سنويًا. -

المرفقرسوم االيجار )بالدرهم(رسوم ترخيصرسوم متفرقةالمبالغ المستردة

مكاتب

 15م2,5004,2802,75017,0002
1,075\م2

20 م2,5004,2802,75021,5002
1,075 م2

25 م2,5004,2802,75042,5002
1,200\م2

41 م2,5004,2802,75069,7002
1,200 \م2

مستودعات مع مكاتب ديلوكس
275  م2 5,00075,0002,7504,280
307  م2 5,00080,0002,7504,280
416  م2 5,00095,0002,7504,280

614  م2 5,000130,0002,7504,280
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المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي

الحوافز التي تقدمها المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي:
 تقدم المنطقة الحرة بمطار الش��ارقة الدولي حوافز جاذبة لالس��تثمارات وذلك النفرادها بموقع جغرافي متميز  -

يصلها مع العالم برًا وبحرًا وجوًا. إن المنطقة الحرة بمطار الش��ارقة الدولي هو بمثابة الحلم الذي أصبح حقيقة 
لرجال األعمال فهي مجهزة بمرافق حديثة وبأحدث المعدات وتضمن للمستثمر بيئة استثمارية امنة تعود عليه 

بالفائدة القصوى.   
الوصول إلى اكثر من بليون عميل.  -
موقع جغرافي واستراتيجي هام بين الشرق والغرب. -
توفير الطاقة وبأسعار مخفضة. -
رسوم تأجير تنافسية. -
الخط الساخن على مدار 24 ساعة للحصول على معدات وايدي عاملة.   -
سهولة الحصول على االيدي العاملة بأجور رخيصة. -
توفير أقامات للمستثمرين والعاملين. -
كادر مؤهل يتقن اللغتين العربية واالنجليزية. -
سهولة الوصول إلى الموانيء في الخليج العربي والمحيط الهندي. -
الوصول إلى كافة المطارات حول العالم من خالل مطار الشارقة الدولي.  -
خدمات مس��اندة تتضمن الخدمات المقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز معارض الشارقة وكذلك ما  -

يزيد عن 40  بنك عالمي.  
السرعة والمصداقية واالسعار التنافسية هي من المميزات الرئيسة للسياسة الصناعية في الشارقة حيث ساعدت  -

عوامل عديدة على جذب المس��تثمرين إلى امارة الشارقة فاالس��تقرار الحكومي والسياسات التحفيزية واألساس 
المتي��ن للقط��اع الصناعي واالمتيازات الممنوحة س��اهمت جميعها ف��ي تهيئة المناخ األمثل لالس��تثمار وجذب 

االستثمارات االجنبية  للشارقة.
المزايا الضريبية:

ان نظام الضرائب الصارم والمقيد هو من أكثر العوامل التي تساهم في قتل بيئة االعمال. لذلك فان من االمور  -
التي تجعل المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي  بيئة مميزة لألعمال هو التسهيالت الضريبية للمستثمرين. إذ 

تقدم 100% اعفاء الشركات من الضرائب وضريبة الدخل للمستثمرين والموظفين لديهم.
المزايا المقدمة للتجارة -
من أجل المحافظة على انتعاش التجارة في بيئة أعمال تنافس��ية قدمت المنطقة الحرة بمطار الش��ارقة الدولي  -

بتقديم عددا من الحوافز المميزة. وهذا جلي من خالل ارتفاع عد الش��ركات من 55 ش��ركة في العام 1995 إلى 
أكثر من 1800 شركة في العام 2005.

100% ملكية أجنبية. -
100% تحويل رؤوس االموال واالرباح. -
100% حرية نقل االموال. -
إعفاء من جميع رسوم االستيراد والتصدير.  -
عقود ايجار االراضي  تصل مدتها إلى 25 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة اضافية. -

Sharjah Airport International Free Zone

SAIF-Zone
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اجور األيدي العاملة مخفضة. -
سهولة االجراءات. -

أنواع الرخص  
ترحب منطقة عجمان الحرة بجميع انواع الشركات و تقدم 4 أنواع من الرخص  وهي كاالتي:

رخصة تجارية 

تصدر هذه الرخص للشركات الراغبة في مزاولة نشاطات تجاربة في المنطقة الحرة كاآلتي:

الفترةالرسومعدد النشاطات

 سنوي 3900 درهم   رخصة تجارية )نشاط واحد(

 سنوي 5200 درهم  رخصة تجارية )نشاطان(
 سنوي 6500 درهم  رخصة تجارية ) 3 أنشطة(

 سنوي9100 درهم   رخصة تجارية )تجارة عامة(

رخصة مهنية خدمية 

تصدر هذه الرخص للشركات الراغبة في مزاولة نشاطات خدمية في المنطقة الحرة كاآلتي:

الفترةالرسومعدد النشاطات

 سنوي 3900 درهم   رخصة تجارية )نشاط واحد(

 سنوي 5200 درهم  رخصة تجارية )نشاطان(

 سنوي 6500 درهم  رخصة تجارية ) 3 أنشطة(

 سنوي9100 درهم  رخصة تجارية )تجارة عامة(

منطقة عجمان الحرة

المزايا التي تقدمها المنطقة الحرة عجمان:
100% ملكية للمؤسسة أو للشركة. -
أسعار مرافق تنافسية. -
ال يوجد رسوم وبدالت مخفية. -
طاقة كهربائية رخيصة.  -
سهولة الوصول إلى األيدي العاملة وبأجور منخفضة. -
100% اعفاء من كافة رسوم االستيراد التصدير. -
الغاء كافة رسوم الخدمات والرسوم غير الضرورية.  -
رسوم مناولة استثنائية مخفضة. -
عق��ود ايج��ار االراضي التي تصل مدتها إلى20 عامًا قابلة للتجديد لم��دة مماثلة مع ضمان االعفاء من الضرائب  -

ل40 سنة.
اسعار ايجار مخفضة. -
بنى تحتية متطورة. -
تعريفات مخفضة على مستوى المنطقة. -
خدمة الشباك الواحد النجاز المعامالت )الترخيص، الهجرة،...الخ(. -

الحوافز المقدمة للشركات 
100% ملكية أجنبية. -
االعفاء من ضريبة الدخل الشخصي. -
100% تحويل رؤوس االموال واألرباح. -
اعفاء الشركات من الضرائب. -
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المرافق

مركز المكاتب االلكترونية
غاية المكاتب اإللكترونية  تزويد رجال األعمال باألدوات االزمة للبدء باألعمال ، وإدامه و توسيع نطاق المشاريع الناجحة.

طريقة الدفعالرسوماالسم

 سنوي 18000 االيجار
 سنوي 200 الصيانة

 سنوي 250 الخدمات العامة

الرسوم:
رأس المال: 185000. -
عقد االيجار : سنوي. -
الدفع: دفعة واحدة. -
الترخيص المتوفر: رخصة تجارة ورخصة خدمات تخصصية. -

المكاتب
مكات��ب تنفيذي��ة حديثة وفق��ًا لمواصفات عالية يتوفر به��ا  تقنية اتصاالت رفيعة المس��توى )خط هاتف و فاكس( 

وصندوق بريد وخدمة إنترنت وتقع هذه المكاتب بالقرب من ميناء عجمان.

رخصة مهنية خدمية 

تصدر هذه الرخص للشركات الراغبة في مزاولة نشاطات خدمية في المنطقة الحرة كاآلتي:

الفترةالرسومنوع الرخصة

 سنوي  6500 درهم رخصة خدمية 

رخصة صناعية

تصدر هذه الرخص للشركات الراغبة في مزاولة نشاطات صناعية  في المنطقة الحرة كاآلتي:

الفترة  الرسوم  نوع الرخصة

 سنوي 9100 درهمرخصة صناعية

رخصة صناعة وطنية 

تصدر هذه الرخص للشركات الصناعية التي تنطبق عليها المعايير التالية: 
يجب أن تكون الش��ركة مس��جلة مع دول مجلس التعاون الخليجي الوطنية. وتمتلك  أغلبية حصة الشراكة 51 ٪  -

أو أكثر. 
40 ٪ على االقل من عملية التصنيع يجب أن تتم داخل المنطقة الحرة.  -

الفترةالرسومنوع الرخصة

سنوي9100 درهمرخصة صناعية وطنية

 
الش��ركات الت��ى لها رخصة وطنية مؤهلة للحص��ول على الرخصة معفاة من الرس��وم الجمركية على الصادرات من 

الدول االعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



المناطق الحرة72

دليل اإلجـراءات والرسـوم    إدارة اإلستثمار

سنويعقد اإليجار

 185,000 درهمرأس المال

 تجارية وخدمية الرخص المتاحة للمكاتب

 متوفرة 24 ساعةخدمات األمن

 متوفرة في جميع الطوابق المرافق الصحية 

 يومية النظافة 

 متوفرة مواقف السيارات

رسوم اضافية

 طريقة الدفع الرسوم    إسم الرسم

 مرة واحدة فقط5,000 درهم  ضمان ) مسترد(

 سنوي  200 درهم الصيانة

 مرة واحدة فقط  200 درهم اللوحة اإلعالنية

سنوي 250 درهم  الخدمات العامة

سنوي2400 درهم    الصرف الصحي

المبنى القديم

اإليجار السنويالمساحة بالمتر المربع المنطقة

A - B -C - D & E  16   33,000درهم    

المباني الجديدة:

 اإليجار السنويالمساحة بالمتر المربع  المنطقة

A1 39 درهم للمتر المربع 1800 من 26 إلى    

B1 25,30,311800 درهم للمتر المربع    

C1 26,30,34,361800 درهم للمتر المربع    

المستودعات
حرصت منطقة عجمان الحرة على تلبية متطلبات المس��تثمرين المناس��بة لمشاريعهم المختلفة من خالل تصميم 
مستودعات رفيعة المستويات حيث تم تخصيص مساحة خمسة ماليين متر مربع تشتمل علة 286 مستودع مزودة 
بكافة الخدمات الضرورية لتش��مل كافة الملحقات من مكاتب وس��كن للعمال ومرافق خدمية أخرى ذات مواصفات 

عالية.

A - B - C  :المنطقة

المنطقةالمساحة بالمتر المربع  االيجار السنوي

 300 درهم للمتر المربع

225    

A - B - C     

280    

360    

540    

560    
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    األراضي

قام��ت منطقة عجمان الحرة بتخصيص مس��احات من األراض��ي لإليجار وبحد أدنى 2000 متر مرب��ع وبعقود ايجار 
سنوية. وتقع كافة قطع االراضي في ميناء عجمان.

الرسوم

نوع العقار المساحة بالمتر المربع  التجديد السنوي

 20دره��م عل��ى المت��ر المرب��ع / 
 أرض الحد األدنى 2000 سنويًا

مالحظة:  عدد التأشيرات الممنوحة مرتبط بنشاط الشركة
االشكال القانونية للشركات

مؤسسة منطقة حرة:

تأسس مؤسسة المنطقة الحرة وتسجل في منطقة عجمان الحرة ويتم تنظيمها من قبل سلطة منطقة عجمان وذلك 
بموجب المرسوم االميري رقم )3( لعام 1988 والمعدل بموجب المرسوم االميري رقم )3( لعام 1996. تتمتع مؤسسة 
المنطقة الحرة بشخصية قانونية مستقلة وتكون مملوكة %100 من قبل اما شخص عادي أو شخصية اعتبارية. يجب 

أن تملك  هذه  الشخصية  ما يساوي 50,000 دوالر أمريكي. وال يسأل المالك إال بمقدار حصصه في رأس المال.

المستندات المطلوبة:
جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر. -
صورة فوتوغرافية ملونة. -
رسالة عدم ممانعة من الكفيل الحالي، اذا كان مقدم الطلب مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة. -
مطلوب دراسة جدوى في حالة األنشطة الصناعية والخدمية. -
رسوم : 100 درهم. -

 D - E -F  :المنطقة

المنطقةالمساحات بالمتر المربعااليجار السنوية

300 درهم للمتر المربع

300    

D - E -F 257    

300    

330    

G :المنطقة

المنطقةالمساحات بالمتر المربعااليجار السنوي

    300250 درهم للمتر المربع
G

    2701000 درهم للمتر المربع

رسوم إضافية

  الرسوم  القيمةطريقة الدفع

 ضمان )مسترد(  5000درهم مرة واحدة فقط

 الصيانة  1000درهم  سنوي

  لوحة إعالنية 750درهم مرة واحدة فقط

الخدمات العامة 500درهم سنوي
مالحظة:  عدد التأشيرات الممنوحة مرتبط بنشاط الشركة
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   شركة منطقة حرة

تصدر الرخص لش��ركات المنطقة الحرة ضمن المناطق الحرة وذلك باالس��تناد إلى المرسوم االميري. بحيث تتمتع 
هذه الشركات بشخصية اعتبارية مستقلة وال يسأل المالك اال بمقدار حصصه في رأس المال.

المستندات المطلوبة:
جواز سفر ساري لمدة 6 أشهر. -
صورة فوتوغرافية ملونة. -
رسالة عدم ممانعة من الكفيل الحالي، اذا كان مقدم الطلب مقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة. -
مطلوب دراسة جدوى في حالة األنشطة الصناعية والخدمية . -
رسوم : 100 درهم. -

فرع لشركة إجنبية 

تصدر الرخص للش��ركات األجنبية التي تم تأسيس��ها خارج االمارات العربية المتح��دة وتنوي فتح فرع لها أو مكتب 
تمثيلي يمكن أن تمارس الشركة  النشاطات التجارية والصناعية والمهنية الخدمية.

المستندات المطلوبة:

صورة الجواز ساري المفعول لمدة ستة أشهر لممثل أو مدير الشركة. -
صورة شخصية ملونة. -
شهادة تسجيل من السلطة المختصة في البلد الذي تقيم فيه الشركة المسجلة. -
مذكرة أو عقد تأسيس الشركة. -
قرار من السلطة المختصة في الشركة لالستثمار أو القيام بالنشاط المحدد في المنطقة الحرة وتعيين ممثل أو  -

مدير بتوكيل مصدق حسب االصول من كاتب العدل للسير بااالجراءات بالنيابة عن الشركة.
مطلوب دراسة جدوى في حالة األنشطة الخدمية، و األنشطة الصناعية. -
الرسوم: 100 درهم. -

مالحظة:
مستند 4، 3 و5 يجب أن يكون مصدق من السفارة اإلماراتية ووزارة الخارجية اإلماراتية.

3( إرسال موافقة االسم التجاري إلى غرفة التجارة والصناعة ) الي�وم األول (.
4( االتصال بالمستثمر للتوقيع على المستندات ودفع الرسوم ) الي�وم الثان�ي (.
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المنطقة الحرة أحمد بن راشد )ُام القيويين(

اجراءات اقامة مشاريع في المنطقة الحرة أحمد بن راشد
تقدم الش��ركات الراغبة في اقامة مش��روع في المنطقة الحرة أحمد بن راش��د اس��تمارة طلب بع��د تعبئة كافة  -

البيانات الالزمة.
بعد تس��ليم اس��تمارة الطلب تقوم س��لطة المنطقة الحرة بدراس��ته. بعد اصدار الموافقة المبدئية للش��ركة أو  -

الممثل القانوني لها سيتم استدعائهم إلى اجتماع لمناقشة المشروع ووضع المالحظات النهائية له.
بعد وضع المالحظات النهائية على المش��روع، تقوم الس��لطة باعداد عقد ايجار واتفاقية التعاون في مجال القوى  -

العاملة لتوقيعها.
بع��د صياغة االتفاقية يتم عقد اجتماع ما بين الس��لطة والش��ركة وال��ذي يتم خالله توقيع عق��د ايجار واتفاقية  -

التعاون في مجال القوى العاملة بعد ذلك، تقوم الش��ركة بتسديد الرسوم المقررة الصدار رخصة خاصة تمهيدًا 
الصدار الرخصة المذكورة آنفًا.

تكون مدة عقد االيجار المبرم ما بين الس��لطة والش��ركة المتقدمة بالطلب 15 عام مع امكانية تجديدها لمدة  -
يتم االتفاق عليها بين الطرفين.

بموجب هذه االتفاقية تقوم السلطة بكفالة موظفي الشركة بالنيابة عنها. يمكن تسليم طلبات اذونات الدخول  -
في حال توقيع االتفاقية ويتم اصدار رخصة خاصة ويمكن أيضًا مباش��رة البناء. ال يمكن لموظفي الشركة الذين 

كفلتهم السلطة العمل خارج المنطقة الحرة في االمارات العربية المتحدة. 
يت��م اص��دار رخصة خاصة عند توقيع العقد واتفاقية التعاون في مجال القوى العاملة بين س��لطة المنطقة الحرة  -

والمستثمر تكون سارية لمدة سنة من تاريخ التوقيع وقابلة للتجديد سنويًا. 

الحوافز االستثمارية التي يتمتع بها الالمستثمر في المنطقة الحرة                      
أحمد بن راشد:

االعفاء الكامل من ضريبة الشركات بحد أدنى 15 عام. -
االعفاء الكامل من رسوم االستيراد والتصدير. -

النشاطات المسموح مزاولتهاالجهة التي تصدر لها الرخصةنوع الرخصة

الش��ركات الت��ي ت��م تأسيس��ها خارج تجارة عامة
الت��ي  أو  المتح��دة  العربي��ة  االم��ارات 
تأسيسها قانونيًا خارج االمارات العربية 

المتحدة.

الغايات التجارية -
الش��ركات التي تم تأسيس��ها خ��ارج االمارات  -

العربي��ة المتح��دة أو التي تأسيس��ها قانونيًا 
خارج االمارات العربية المتحدة.

الش��ركات الت��ي ت��م تأسيس��ها خارج ادارية واستشارية
الت��ي  أو  المتح��دة  العربي��ة  االم��ارات 
تأسيسها قانونيًا خارج االمارات العربية 

المتحدة.

الشركات االدارية واالستشارية -
الش��ركات التي تم تأسيس��ها خ��ارج االمارات  -

العربي��ة المتح��دة أو التي تأسيس��ها قانونيًا 
خارج االمارات العربية المتحدة.

الخدمات االدارية واالستش��ارية )يستثنى من  -
ذلك وكاالت الشحن(

--------------رخصة خاصة
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المرافق )مكتب مشترك(
تبين الجداول التالية الرسوم االساسية للرخص بأنواعها والمرافق والرسوم االخرى باالضافة إلى التكاليف االضافية 

المباشرة االخرى في خانة المالحظات:

الرخصة التجارية

منطقة االعمال - مركز االعمال # 2  
ب- مكتب مشترك /وحدة مشتركة

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارية3650سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب مشترك مجهز 12500سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا

عروض التخفيض على المرافق  4350-
الكلفة االجمالية20,000

للحصول على تأش��يرة دخول /للفيزا الواحدة )مستثمر 
3870 درهم، عمل 4670 درهم(

مالحظات عامة

يستغرق تسجيل الشركة من يومين إلى 3 أيام من تاريخ تسليم الطلب ودفع كافة الرسوم المقررة. -
رسوم الغاء. -
الرخصة التجارية تمكن صاحبها من التعامل مع 7 فئات متشابهة أو فئتين مختلفتين(. -
يجب دفع رس��وم اضافية للحصول على المس��تندات القانونية في حال تاسيس شركة منطقة حرة)2350 درهم-  -

تدفع لمرة واحدة(.

إقامة مشاريع استثمارية  في المنطقة الحرة راس الخيمة

المستندات الالزمة للحصول على رخصة:
استمارة طلب ترخيص. -
دراسة جدوى اقتصادية للمشروع المنوي اقامته. -
صورة عن جواز السفر. -
كت��اب من المص��رف يؤكد إيداع رأس مال الش��ركة – الحد االدنى ل��رأس المال 100,000 درهم )للمؤسس��ات  -

الجديدة، مطلوب كش��ف حساب شخصي وللفرع، كشف حساب بنكي للش��ركة للثالثة اشهر االخيرة(. في حاالت 
رخص تجارة عامة ورخص عقارات، يجب تس��ليم كش��ف حس��اب بنكي بقيمة 500,000 درهم كحد ادنى لرأس 

المال.
كتاب عدم ممانعة من الكفبل القامة مش��روع اس��تثماري   في منطقة التجارة الحرة راس الخيمة )لمواطني دولة  -

اإلمارات فقط(. 
الخبرات العملية – ش��هادات الخبرة/- المؤهالت العلمية وخبرات المدير في مجال العمل )للرخص االستش��ارية  -

والرخص الخدمية(.

المستندات الالزمة لفتح فرع شركة أجنبية
شهادة تسجيل الشركة مصدقة من قبل سفارة االمارات العربية المتحدة. -
قرار مجلس إدارة الش��ركة األم بفتح  فرع للش��ركة في منطقة التجارة الحرة راس الخيمة مصدق من قبل سفارة  -

االمارات العربية المتحدة .
كتاب يبين سالمة الوضع المالي للشركة مصدق من قبل سفارة االمارات العربية المتحدة. -
عقد وكالة لممثل الشركة مصدق  من قبل سفارة االمارات العربية المتحدة. -
مستندات الشركة القانونية مصدقة من قبل سفارة االمارات العربية المتحدة. -

* يجب تسليم كافة المستندات االصلية مصدقة من قبل محكمة االمارات العربية المتحدة.

FREE TRADE ZONE
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رسوم المستندات القانونية ألكثر من شريك- 3000 درهم للمستندات القانونية و500 درهم لعقد الوكالة(. -
ليكون المستثمر\الشريك مؤهاًل يجب أن تبلغ حصته في رأس مال الشركة 50,000 . -
في حال تعيين مدير للش��ركة يجب تس��ليم كتاب تعيين رسمي ومؤهله العلمي وعقد الوكالة مترجم. يجب ذكر  -

اسم المدير في الرخصة.
المرافق )مكاتب تنفيذية، مكتب مشترك، وحدة مشتركة، مستودعات وأراضي(

تبين الجداول التالية الرسوم االساسية للرخص بأنواعها والمرافق والرسوم االخرى باالضافة إلى التكاليف االضافية 
المباشرةاالخرى في خانة المالحظات:

رخصة تجارة عامة

منطقة االعمال \مركز االعمال # 4  مكتب تنفيذي

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارة عامة15000سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب– 16 م2  27200سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم50400سنويًا
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي13808سنويًا

مالحظات 
في حال استئجار مكتب تنفيذي، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم صيانة مقدمًا تعادل قيمة ايجار شهر. -
يجب على مقدم الطلب دفع رس��وم تأمين -  3000 درهم في حال اس��تئجار مكتب تنفيذي، مكاتب مش��تركة أو  -

مكاتب متنقلة.
يجب على مقدم الطلب تسديد رسوم خدمات تقنية المعلومات\اتصاالت ثابتة تبدأ من 360 درهم شهريًا. -
يجب على مقدم الطلب تجهيز المكتب باالثاث الالزم وذلك اما من خالل طلبات الحصول على األثاث مباشرة من  -

قبل المنطقة الحرة برأس الخيمة أواختيار مزود أثاث معتمد من المنطقة للقيام بذلك.

رخصة تجارية

 منطقة االعمال \ مركز االعمال # 2  مكتب مشترك خاص

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارة عامة15000سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب مشترك مجهز26000سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم49200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي13479سنويًا

مالحظات
يجب على مقدم الطلب دفع رسوم تأمين -  3000 درهم في حال استئجار مكتب تنفيذي، مكاتب مشتركة.

منطقة االعمال \ مركز االعمال # 4  
أ- مكتب تنفيذي

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارية3650سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب تنفيذي- 14 م238002سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم35650سنويًا

الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي9767سنويًا
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مالحظات
في حال استئجار مكتب تنفيذي، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم صيانة مقدمًا تعادل قيمة ايجار شهر. -
يجب على مقدم الطلب دفع رس��وم تأمين -  3000 درهم في حال اس��تئجار مكتب تنفيذي، مكاتب مش��تركة أو  -

مكاتب متنقلة.
يجب على مقدم الطلب تسديد رسوم خدمات تقنية المعلومات\اتصاالت ثابتة تبدأ من 360 درهم شهريًا. -
يجب على مقدم الطلب تجهيز المكتب باالثاث الالزم وذلك اما من خالل طلبات الحصول على األثاث مباشرة من  -

قبل المنطقة الحرة برأس الخيمة أواختيار مزود أثاث معتمد من المنطقة للقيام بذلك.

منطقة االعمال \مركز االعمال # 2  

ب- مكتب مشترك

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارية3650سنويًا

رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب مشترك مجهز19000سنويًا

رسوم خدمات 1200سنويًا

الكلفة االجمالية بالدرهم30850

الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي8452

مالحظات

يجـب على مقدم الطلب دفع رسـوم تأمين -  3000 درهم في حال اسـتئجار مكتـب تنفيذي، مكاتب 

مشتركة أو مكاتب متنقلة.

ج- مكان عمل مشترك\وحدة مشتركة

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارية3650سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب مجهز بشبكة انترنت12500سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا

الكلفة االجمالية بالدرهم24350
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي6671

مالحظات
يجـب على مقدم الطلب دفع رسـوم تأمين -  3000 درهم في حال اسـتئجار مكتـب تنفيذي، مكاتب 

مشتركة أو مكاتب متنقلة.

الموقع الصناعي
د- الرخصة التجارية- المستودعات

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة تجارية3650سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مس��تودعات – 20 م2 )يتضم��ن وح��دات تخزيني��ة، 41000سنويًا
مكاتب، وخدمات مساندة(

رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم52850
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي14479

* مولدات كهرباء خفيفة.
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منطقة االعمال \مركز االعمال # 2 
ب- مكان عمل مشترك\وحدة مشترك 

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة استشارية7500سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب مجهز بشبكة انترنت12500سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم28200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي7725سنويًا

مالحظات
يجب على مقدم الطلب دفع رسوم تأمين -  3000 درهم في حال استئجار مكتب تنفيذي، مكاتب مشتركة. -

منطقة االعمال \مركز االعمال # 2 
ب- مكتب مشترك

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة استشارية7500سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب مجهز مشترك19000سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم34700سنويًا

مالحظات
في حال استئجار مستودع، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم صيانة مقدمًا تعادل قيمة ايجار شهر. -
في الموقع التكنولوجي– 15 كيلو وات تكون رسوم االيجار- 280 \ م 2. -

الرخص االستشارية والخدمية

منطقة االعمال \مركز االعمال # 4  
أ- مكتب تنفيذي

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة استشارية7500سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مكتب تنفيذي- 16 م272002سنويًا
رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم42900سنويًا
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي11753سنويًا

مالحظات

في حال استئجار مكتب تنفيذي، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم صيانة مقدمًا تعادل قيمة ايجار شهر. -
يجب على مقدم الطلب دفع رس��وم تأمين -  3000 درهم في حال اس��تئجار مكتب تنفيذي، مكاتب مش��تركة أو  -

مكاتب متنقلة.
يجب على مقدم الطلب تسديد رسوم خدمات تقنية المعلومات\اتصاالت ثابتة تبدأ من 360 درهم شهريًا. -
يجب على مقدم الطلب تجهيز المكتب باالثاث الالزم وذلك اما من خالل طلبات الحصول على األثاث مباشرة من  -

قبل المنطقة الحرة برأس الخيمة أو إختيار مزود أثاث معتمد من المنطقة للقيام بذلك.
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الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي9505
مالحظات

يجب على مقدم الطلب دفع رسوم تأمين -  3000 درهم في حال استئجار مكتب تنفيذي، مكاتب مشتركة. -

الرخص الصناعية
أ- الرخص الصناعية- مستودعات

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة صناعية5000سنويًا
رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

مس��تودعات – 205 م2 )يتضم��ن وح��دات تخزيني��ة، 41000سنويًا
مكاتب، وخدمات مساندة(

رسوم خدمات 1200سنويًا
الكلفة االجمالية بالدرهم54200
الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي14845

*مولدات كهربائية خفيفة

في حال استئجار مستودع، يجب على مقدم الطلب دفع رسوم صيانة مقدمًا تعادل قيمة ايجار شهر. -
في الموقع التكنولوجي– 15 كيلو وات تكون رسوم االيجار- 280 \ م 2. -

ب- الرخص الصناعية- األراضي\ الموقع الصناعي والتكنولوجي 

النوعالرسوم )درهم(السداد

رخصة صناعية5000سنويًا

رسوم تسجيل7000تدفع لمرة واحدة

أراضي- 5000 م )الموقع التكنولوجي والصناعي(250000سنويًا

رسوم خدمات 1200سنويًا

الكلفة االجمالية بالدرهم263200

الكلفة االجمالية بالدوالر االمريكي72110

مالحظات عامة
يستغرق تسجيل الشركة من يومين إلى 3 أيام من تاريخ تسليم الطلب ودفع كافة الرسوم المقررة. -
رسوم الغاء. -
الرخصة التجارية تمكن صاحبها من التعامل مع 7 فئات متشابهة أو فئتين مختلفتين(. -
يج��ب على مق��دم الطلب لمكتب تنفيذي دفع رس��وم لالتصاالت الثابتة والخدمات التقني��ة تبلغ بحد أدنى 360  -

درهم شهريًا. أما فيما يخص استخدام االتصاالت تدفع شهريًا بشكل منفصل.
رسوم تركيب خدمات تقنية المعلومات\ االتصاالت تبلغ 550 درهم للمواد المذكورة أدناه تدفع لمرة واحدة عند  -

استئجار كافة المكاتب التنفيذية.

وصف الخدمةالكميةرسوم تركيب )درهم(

 هاتف1 
 انترنت1 
 منفذ تناظري1 
 منفذ وصول شبكة1 

 بريد صوتي1 

 بريد الكتروني1 

 عقد دعم )برونزي(1 

 المبلغ االجمالي550
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رسوم اصدار رخصة مستعجلة – 1000 درهم. -
رسوم اصدار مستندات قانونية مستعجلة – 1000 درهم. -
رسوم الغاء: -

قبل اصدار شهادة التسجيل 3000* درهم
بعد اصدار شهادة التسجيل وقبل اصدار الرخصة 8000* درهم

بعد اصدار الرخصةغير مسترد

* باالضافة إلى تكاليف اضافية حسب مقتضى الحال )الغاء التأشيرة، رسوم ايجار، ...الخ(

يجب دفع رسوم اضافية للمستندات القانونية في حال تأسيس شركة منطقة حرة )2350 درهم- تدفع لمرة واحدة(. -
رسوم المستندات القانونية ألكثر من 3 شركاء – 3000 درهم للمستدات القانونية و 500 درهم لعقد الوكالة. -
ليكون المستثمر\الشريك مؤهاًل يجب أن تبلغ حصته في رأس مال الشركة 50,000 . -
في حال تعيين مدير للش��ركة يجب تس��ليم كتاب تعيين رسمي ومؤهله العلمي وعقد الوكالة مترجم. يجب ذكر  -

اسم المدير في الرخصة.
يبين الجدول المدرج أدناه رسوم االيجار للغرفة الواحدة الموجودة في المنطقة الحرة رأس الخيمة المعدة القامة  -

العمال باستثناء رسوم التأمين والهوية الشخصية وبطاقة الدخول.   

االيجار السنوي )درهم(الوصف
االيجار الشهري 

)درهم(
الموقع

مساحة تصل إلى 26 م2 .
مساحة ل6 أسرة في كل غرفة.
الحد األدنى لعقد االيجار سنة.

مجهزة باألسرة ووحدات تكييف وأقفال.
الموقع الصناعي276002300

مساحة تصل إلى 26 م2 .
مساحة ل6 أسرة في كل غرفة.
الحد األدنى لعقد االيجار سنة.

مجهزة باألسرة ووحدات تكييف وأقفال.
الموقع 312002600

التكنولوجي

 المنطقة الحرة الفجيرة  

   هنالك ثالثة مجاالت لالستثمار يمكن للمستثمر االختيار منها كاالتي: 

التجارة: يمكن اس��تئجار مكاتب تجارة )مؤثثة بشكل كامل حسب الرغبة( وذلك للتمتع بمزايا الترخيص لعمليات  -
االستيراد والتصدير واعادة التصدير بما فيها المبيعات المحلية.

التوزيع \ المس��تودعات: يمكن استئجار وحدات متنوعة بمساحات مختلفة )الحد األدنى للمساحة 500 متر مربع(  -
وذل��ك الجراء عمليات االس��تيراد والتصدير واع��ادة التصدير للس��لع المختلفة وكذلك التج��ارة العامة بما فيها 

المبيعات المحلية.
يمكن للمس��تثمر العمل من خالل مرافق التخزين والتغليف في مس��تودعاتهم لتصبح مركز توزيع في المنطقة  -

وبأسعارتنافسية.
التصنيع: يمكن للمستثمرين استئجار وحدات جاهزة أو\و طلب بناء وحدات مخصصة من السلطة. -
 اضافة إلى أن المستثمر في مجاالت التجارة والتصنيع يمكن أن يتمتع بتوزيع وبيع بضائعهم في سوق االمارات  -

العربية المتحدة.

اجراءات اقامة مشروع في المنطقة الحرة الفجيرة
المستندات المطلوبة للحصول على رخصة من المنطقة الحرة الفجيرة: -
استمارة طلب ترخيص. -
دراسة جدوى اقتصادية للمشروع. -
صورة عن جواز السفر. -
ضمان بنكي -الحد االدنى لرأس المال 150,000درهم لشركات المنطقة حرة فقط.  -

في حال كان الطلب للحصول على رخصة تصنيع يجب تسـليم المسـتندات التالية وذلك كون المشـروع 
يتطلب دراسة الجانب البيئية: 

طلب االثر البيئي معبأ حسب اأُلصول. -
تقرير مفصل عن المشروع. -
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المستودعات
تكون رسوم اقامة مستودعات كما يلي: -

الرخصةالمرفق
رسوم االيجار

)بالدرهم(
رسوم تأسيس

منافع المنطقة 
الحرة الفجيرة

رسوم تأمين 
مستردة

15,000 درهم3500 درهم5,300 درهم300 درهم5,000 درهممستودع
رسوم تأشيرة + بطاقة شخصية + بطاقة تأمين صحي: 1600 درهم للشخص الواحد. -
قيمة الرسوم لكل تأشيرة - 1,000  للشخص الواحد. -

األراضي

الحد األدنى 15 درهم/ م2 سنويًارسوم ايجار

5,300 درهم )تدفع لمرة واحدة(رسوم تأسيس

5,000 درهم سنويًارسوم ترخيص

3,020 درهم سنويًاغرفة التجارة

  مكاتب تجارية

مكتب كبيرمكتب صغيرمكتب مشتركالنوع

الترخي��ص  رس��وم 
وااليجار

12,000
)الحد األدنى(

15,000
)الحد األدنى(

2,500 )الحد األدنى(
20,000 رسوم ايجار

500 )الحد األدنى(
30,000 رسوم ايجار

5,3005,3005,3005,300رسوم تأسيس
5005002,5002,500منافع المنطقة الحرة
5,00010,00015,00015,000مبالغ تأمين مستردة

1,600 درهم للشخص الواحدالتأشيرات
- 

لسرعة انجاز معاملة التأسيس أرفق طيًا استمارة الطلب.
* أرجو العلم بأن اجراءات الترخيص يتم اكمالها خالل يوم عمل واحد.

 A/C No: 012000144809 in favor of Fujairah Free   :   عنوان الحسـاب البنكي للمنطقة الحرة الفجيرة
   Zone Authority with National Bank of Fujairah, Fujairah Branch P.O. Box 887, Fujairah, UAE.
                               Swift Code: NBF UAE AFFUJ

البنوك :
 يوج��د ف��ي امارة الفجيرة 18 بنك تعمل على تقديم كافة التس��هيالت البنكية عل��ى النطاقين المحلي والدولي.  -

تخول الرخصة الصادرة عن المنطقة الحرة الفجيرة المستثمر بفتح حساب في أي بنك يختاره مباشرة.  أن البنوك 
العاملة في امارة الفجيرة تقوم باالطالع على الجدوى االقتصادية للمش��روع والضمانات في مراحله االولى. كما 

تقوم بتمويل المشاريع في مراحل الحقة. 

:التأشيرات 
- تقوم سلطة المنطقة الحرة الفجيرة بتأمين كافة متطلبات تأشيرات الزيارة )الترانزيت والزيارة(.

تأشيرة زيارة: اسبوع واحد- مطلوب صورة عن جواز السفر. -

قنوات االتصال
- تقوم س��لطة المنطقة الحرة الفجيرة بالتزويد بكافة قنوات االتص��ال والتعريف بالدوائر الحكومية مثل الجمارك، 

الهجرة، الدفاع المدني، غرفة تجارة الفجيرة. 



دليل اإلجراءات والرسوم للمشاريع اإلستثمارية بدولة اإلمارات العربية

11 المقدمة    01
12 الشكل القانوني للشركات    02
15 أبوظبي    03
26 دبي    04
39 الشارقة    05
42 عجمان    06
43 أم القيوين    07
45 رأس الخيمة    08
52 الفجيرة    09
53 الجهات ذات الصلة إلصدار التراخيص    10
61 المنطقة الحرة جبل علي    11
63 المنطقة الحرة مطار دبي    12
65 المنطقة الحرة الحميرية    13
69 المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي    14
70 منطقة عجمان الحرة    15
75 المنطقة الحرة أحمد بن راشد  أم القيوين    16
76 المنطقة الحرة رأس الخيمة    17
81 المنطقة الحرة الفجيرة    18

الفهرس
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 All data on Procedures and Fees are as set out by the official authorities for the year 2011- 2010
Ministry of  Economy is not responsible for any amendment to this data .
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Our Vision:  
 To drive a diversified, competitive, knowledge economy strengthened and 
supported by national resources

Our Mission: 
 Issue effective laws and legislations to encourage the business environment 
and develop national industries and exports; to strengthen investments and 
promote the small and medium businesses sector; to protect consumer 
rights and intellectual property rights; and to diversify trade activities under 
the leadership of qualified national resources while adhering to international 
standards of excellence and the tenets of knowledge economy, thus ushering 
in balanced and sustainable growth for the UAE .
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Investment is the cornerstone of economic development, the mechanism that 
enables the establishment of new projects, adding production capacity and 
provide job opportunities for young people. It is therefore imperative to provide 
a suitable climate for investment is mainly based on the principle of transparency 
and remove obstacles that impede the investor to achieve its objectives. 

The State of the United Arab Emirates are implementing practical and effective 
steps to find her site on the map of international investments, in order to 
strengthen its position as a regional economic trade with the UAE is now a role 
model for the regional and international level in the areas of development and 
economic modernization. 

Through the efforts undertaken by the state to achieve the objectives of sustainable 
development, encourage investment and operating on all the conditions for 
attracting foreign investments, in line with the economic policies produced by 
the state to achieve its strategic goals. Ministry of Economy, represented in 
the management of investment seeking, through practical methods to create 
a favorable investment environment to attract investors, and to remove all 
obstacles to foreign investment. Investment management is a key partner and 
a link between federal authorities and local communities and industrial areas 
and Special Economic Zones and Free Zones in the State is to direct the foreign 
investor to the appropriate body to project according to the laws and regulations 
and opportunities. 

In this book provides investment management of all information, data and 
systems in place to establish investment projects in its many forms for each 
state in the country investor can benefit from the procedure for 
issuing licenses, the required documents, facilities and fees to open 
the company and projects in the emirate. Belief in the importance 
of providing all the facilities for the success of projects investment. 
Numbers as well as communicate with the relevant authorities and 
addresses of persons related to the investment so they can guide 
the investor and answer their questions in a manner required 
specialized and effective. 

INTRODACTION
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Companies Legal Forms

• Partnership Company
Partnership Company is owned by two or more individuals who are assumed to be li-
able for the company’s obligations with all of their assets.
• Limited Partnership Company
General partner or more who is responsible, with all of his assets, and a limited partner 
or more who shall not be liable for the company’s obligations except for the extent of 
their capital contribution to the partnership.
• Joint-Venture Company
 It shall consist of two or more parties to share the profits & losses together. The com-
pany shall be restricted to the relation between partners. It shall not be enforced for 
others rights.
• Public Shareholding Company
Capital of this type of companies shall be divided into equal value negotiable shares 
and in which a partner only liable up to the extent of his share in the capital. The capital 
shall not be less than 10 Million AED. Shares shall be floated to the public subscription 
after the consent of the founder members. 
• Private Shareholding Company
 Number of not less than three founder members incorporate among themselves a pri-
vate shareholding company who must fully subscribe to the total capital whose share 
must be floated and shall be liable to the extent of their share in the capital.
• Limited Liability Company
Number of partners may not exceed 50 partners and shall not be less than two. Each 
partner shall only be liable to the extent of his share in the capital.
• Partnership Limited with shares
It consists of general partners who are jointly liable to the extent of all their assets for 
the company liabilities, and participating partners who are only liable to the extent of 
their shares in the capital.
• Business Foreign Company

It is licensed, by the Ministry of Economy and the consent of the competent authority, to exer-
cise its activities.

Some activities require the approval of the official authorities in order to carry out 
its business pursuant to the federal laws as follows:

ActivityOfficial Authority

Private Schools, Nur sery Schools, Cultural Institutions, 
Sports Cities,Ministry of Education and Youth

Private Universities, Universities ServicesMinistry of Higher Education and Scientific 
Research.

Organising Hajj and Umrah trips, Quran Centres and 
LawyersMinistry of Justice and Islamic Affairs

Organising Hajj and Umrah trips, Quran CentresMinistry of Awqaf and Islamic Affairs

Plants Nurseries, Farms, Livestock and Birds Trade, Fish 
and Aquarium Trade, Seeds and Fertilized TradeMinistry of Agriculture

Nursery Schools, Bringing WorkforceMinistry of Labour and Social Affairs

All Industrial LicencesMinistry of Industry

Hospitals, Private Clinics, Medical Laboratories, Labo-
ratories, Medical Centres, Medical Clinics, Pharmacies, 
Factories & Medicine Stores, Eyeglasses and lens, 
Medicine and Medical Herbs Trade & import  Compa-
nies, Massage Centres

Ministry of Health

Auditing and Foreign Companies BranchesMinistry of Economic

COMPANIES  LEGAL FORMS
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ActivityOfficial Authority

Prints, Video & Cassettes Stores, Bookstores, Pro-
paganda & Advertisements, Artistic & TV Production, 
Cinemas, Organizing Concerts, Journals & Magazines 
Distribution ( and all licenses related to media), Export 
of Journals & Magazines , Computer Programs Selling 
and Production, Theatre Production, Photography, Vid-
eotaping, Press Services Offices, Satellite Dishes and TV 
codes Devices, Internet Cafes, Entertainment Contrac-
tors, Internet Services, Exhibitions Organization, Copy-
ing Centres, Codes Devices & Satellite Dishes Agents in 
the States, Companies that broadcast its Satellite Chan-
nels in the State, Hand writing & Free Hand

Ministry of Culture & Information

Money & Banking, Banking Business, Representation 
Offices, Financing Companies, Investment Companies, 
Financial & Monitory Intermediation, Money & Banking 
Consultation.

The Central Bank

Stock Trading Companies, Stock ExchangeSecurities Commission

Farms, Fodder Trade, Saplings roses and micro fertiliz-
ers, Domestic, Vultures and Extinct Animals, Veterinary  
Clinics, Imported & Exported Fish Trade (New Only)

Ministry of Environment & Water

Gold Trading, Banks and Exchange Offices, Seals & Keys 
Industry, Fixing weapons, Import & Selling old guns,  
Explosives & Fireworks, Hotels, Night Clubs, Medicine 
Factories, Furnished Apartments, Private Security Com-
panies, Electronic Games Centres, Shooting Clubs, Jet 
ski, Diving Lessens, Mobiles, Rent a Car

Ministry of Interior

- Police Department

ActivityOfficial Authority

Driving Lessons Schools for Men & Women, Renting 
Cars- Transportation.-Traffic & Licensing Department

Companies of Extinguishers equipments, tools and 
materials, Factories, Bakeries Furniture, Carpentry and 
Oil and Diesel Stations, Extinguishing Consultation Ser-
vices.

- Civil Defence

Sports Training Centres, Sports Services Companies, 
Billiards, Fitness Centres for both men & women (new 
only).

Ministry of Culture, Youth and Social 
Development

All industrial Installations that exceeds 300 thousand 
AEDMinistry of Finance and Industry

Bringing Workforce and Nursery SchoolsMinistry of Labour

Nursery Schools, Marriage Offices, taking Care and hab-
itation of special needs peopleSocial Affairs

documents transfer, letters post, Transfer of all kinds of 
packages, express mailOfficial Postal Authority

Travelling, Tourism, Internal Tourism, Air Cargo Compa-
nies, Flight Training, Air Survey, Planes Rental, Travel 
Agents, Planes Maintenance.

Department of Civil Aviation

Organizing ExhibitionsChamber of  Commerce & Industry

COMPANIES  LEGAL FORMS
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Licensing Conditions

• UAE Nationals: the passport of the UAE nationals to exercise all economic, Professional 
and craftsmen activities.

• GCC Nationals: they are treated as UAE nationals concerning the exercise of economic 
and Professional activities.

• Other Countries’ Nationals have the right to exercise activities in individual corporations 
and Professional activities only provided that they shall appoint local services agent hold-
ing UAE nationality. As for the other kinds of companies, they can establish provided that  
one of the partners is UAE nationals in one share of not less that 51% of the paid capital.

• Concerning the Professional companies, it is permissible for two or more individuals to 
exercise an activity provided they should appoint local services agent of UAE nationals.

• Other conditions related to the type of activity that requires special conditions when ap-
plying the application form for establishment including banking business according to the 
resolutions of UAE bank regarding capital limit and type of banking activity. Also, there 
are conditions to exercise financial intermediation among which getting a license from the 
Securities Commission in the State. 

• Other conditions related to experience of the applicants to get licensing or conditions and 
qualifications of these activities managers.

• Conditions for the establishment branches of foreign engineering offices: some conditions 
were stipulated in this field.

• Conditions for granting auditing offices licensing: the applicant should hold a university 
degree from acknowledged university in accounting or a certificate states that he is regis-
tered in the accountants and customers register. 

• There are some basic conditions that are considered important to complete granting li-
censing conditions, professional and activity license  especially health and preventive 
condtions related to business, workforce and environment conservation issues.

COMPANIES  LEGAL FORMS
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Conditions
Publication of Company’s Memorandum of association in the Trade Register of the Ministry of 
Economic.

Ministry of Economy:

Requirement Type Fee

Memorandum of association 2000 AED

Requirement Type Documents

Contract Photocopy of partnership contract certified and sealed on 
all pages 

Official letter from the competent authority to publish the company’s 
memorandum of association  

Application Form completing the application form of the Ministry

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP distinguished services Fee 
(optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

New License Issuance Fee 100 AED

Requirement Type Documents

Passport
Photocopy of valid passport (first page and the page 
contains the naturalization identification of UAE nationals)

Lease Contract  Photocopy of valid lease contract.

Power of Attorney
Certified authorization for a third party upon submitting the 
application.

Contract

Memorandum of association for a partnership company 
authenticated by the Notary Public provided that it should 
be restricted to the states nationals and partners shall be 
general.

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours.

Signature Adoption form Photocopy of company’s representative signature authorization

Legal Form Requirements (Partnership Company)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

Requirement Type Fee

Requirement Type Documents

Publishing the alteration of 
contract of joint liability companies

1000 AED

Opening new branch 1000 AED

Addendum Amendment of the partnership contract

Application Form completing the application form of the Ministry
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Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ Activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP distinguished services Fee 
(optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Requirement Type Documents

Passport Photocopy of valid passport (first page and the page con-
tains the naturalization identification of UAE nationals)

Lease Contract photocopy of valid lease contract.

Proxy contract certified authorization for a third party upon submitting the 
application.

contract

Articles of association for a partnership company 
authenticated by the Notary Public provided that it should 
be restricted to the states nationals and partners shall be 
general.

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board) 

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours. 

Signature Adoption form Photocopy of company’s representative signature 
authorization

Legal Form Requirements (Partnership Limited with shares)
Abu Dhabi Economic Development Department

Legal Form Requirements (Limited Liability Company)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ Activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP distinguished services 
Fee(optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Conditions

Capital of the Company shall not be less than 500 thousand AED.
General partners shall be liable with all of their assets to the obligations of the Company.
Participating partners shall be liable to the extent of their shares in the capital to the obligations 
of the Company.
Capital of the company shall be divided into equal negotiable shares.
Participating partners’ names shall not appear in the name of the company.
Memorandum of association of the company shall be published in the trade register of the 
Ministry of Economic.
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Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page con-
tains the naturalization identification of UAE nationals)\ 
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\ visit).

Specialized Certificates
Certificate of depositing the shares stipulated in the Articles 
of association in one of the State’s Banks. 

Lease Contract photocopy of valid lease contract.

Power of attorney
certified authorization for a third party upon submitting the 
application.

Contract
Memorandum & Articles of association of the company ac-
cording to the form prepared by the Ministry of Economic 
authenticated by the Notary Public.

No-objection letter
 Photocopy of No-objection from the previous sponsor (Resi-
dence Permit) or Photocopy of No-objection from the Depart-
ment of Abu Dhabi Passports & Immigration (residential\ visit).

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours. 

Signature Adoption  Form
Photocopy of company’s representative signature autho-
rization

Ministry of Economy

Requirement Type Fee

Memorandum of association of 
limited liability company 3000 AED

Requirement Type Documents

Contract Photocopy of partnership contract certified and sealed on 
all pages and signed by the partners

Contract

Memorandum of association shall include the following:
Capital of the Company shall not be less than 150000AED, 
notification letters, partners shares of the citizen should not 
be less than %51.

Official letter from the competent authority to publish the company’s 
memorandum of association  

Application Form completing the application form of the Ministry.

Requirement Type Fee

Requirement Type Documents

Requirement Type Fee

Requirement Type Documents

Publishing the alteration of contract 
of limited liability companies

1000 AED

Share of the national partner shall not be less than 51% of 
the Company’s capital

Opening new branch 1000 AED

Addendum Amendment of the partnership contract

Application Form completing the application form of the Ministry
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Legal Form Requirements (Individual Establishment)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page con-
tains the naturalization identification of UAE nationals)\ 
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\ visit).

Lease Contract photocopy of valid lease contract.

Contract Of Local Services Agent.

No-objection Letter

Photocopy of Non-objection from the previous sponsor 
(Residence Permit) or Photocopy of Non-objection from 
the Department of Abu Dhabi Passports & Immigration 
(residential\ visit).

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours. 

Legal Form Requirements (Public Shareholding Company)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page 
contains the naturalization identification of UAE nationals)\ 
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\ visit).

Lease Contract photocopy of valid lease contract.

Trade Name Graphics (Bulletin Board) Form from a calligrapher indicates measurements and colours.

Ministry of Labour & Social Affairs

Requirement Type Documents

No-objection Letter
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  General Term

Number of founders shall not be less than ten natural or corporate persons
Capital shall not be less than ten milion dirhams, taking into consideration the minimum 
capital as per the licensing requirements
Taking into account unity and specialty in the main purposes of the Company

for more information, please visit the securities and commodities authority s site on the 
internet at  

 
Legal Form Requirements (Execution Council)

Requirement Type Documents

No-objection Letter

Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional) 1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page 
contains the naturalization identification of UAE nationals)
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\visit).

Specialized Certificates Certificate of depositing the shares stipulated in the Articles 
of association in one of the State’s Banks. 

Lease Contract photocopy of valid lease contract.

Contract
Memorandum & Articles of association of the company 
according to the form prepared by the Ministry of Economic 
authenticated by the Notary Public.

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours. 

Signature Adoption form Photocopy of company’s representative signature authorization

Conditions
Capital of the Company shall not be less than 10 Million AED.
Members of the Board of Directors shall not be less than 3 and do not exceed 15 members.
Founder partners shall not be less than 10 persons.
Feasibility study of the project shall be enclosed with the Memorandum of association.
Memorandum of association of the company shall be published in the trade register of the 
Ministry of Economic.

http://www.sca.ae

Securities and Commodities Authority

Investment Department
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Legal Form Requirements (Joint-Venture Company)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ Activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page 
contains the naturalization identification of UAE nationals)\ 
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\ visit).

Lease Contract photocopy of valid lease contract.

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours.

Legal Form Requirements (Branch)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ Activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Conditions
Approval of the Ministry of Economy-  for foreign companies

Requirement Type Documents

Trade license Photocopy of Trade license (Mother Company).

Trade Register Photocopy of trade Register registration

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page the 
naturalization identification of UAE nationals)\ States 
non nationals- photocopy of passport and check visa 
(residential\ visit)

Lease Contract Photocopy of valid lease contract
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Requirement Type Documents

Agency Contract

Resolution of the Company’s Board of Directors approving 
to open a branch in Abu Dhabi in addition to official 
agency for the representatives of the company (foreign 
company).

Contract Of local services agent

Contract Photocopy of memorandum of association certified by the 
Notary Public (foreign company)

Letter of obligation
From the mother company to be liable for any financial 
obligation of its branches in the State - Foreign 
companies

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours

Signature Adoption Form Photocopy of company’s representative signature 
authorization

Application form From licensee  to open a branch of the company  (local 
companies)

Document All documents translated and duly certified

Ministry of Economy

Requirement Type Fees

Establishment of foreign 
company branch

5000 AED

Issuance of registration 
certificate

10000 AED

Requirement Type Documents Holder

Practical Experiences- 
experience certificates

general manager experience, educational degree 
(consultation, legal and auditing companies)

Specialized Certificates

Official certificate from the competent authority in the 
country which the foreign company is registered therein 
states: “established and registered in that country” – 
legal form statement – company’s capital- names of 
representatives, their entities and the limit of their powers. 

Agency Contract Written between the foreign company and local agent and 
a true photocopy of this contract.

Contract True copy of memorandum\ articles of association of the 
foreign company certified by official authorities.

Statement 

Declaration indicates the most important operations that 
the foreign company exercise outside the State and the 
previous experience outside the State in the required 
activity to be exercised and the countries in which such 
activity exercised therein.

Balance sheet
Certificate from the bank as a bank guarantee to the 
oeder of the Ministry of Economy - with the value of AED 
50.000

Document

Resolution of the competent administration in the foreign 
company to open a branch or office and exercise the activity 
in the State, and the authorization to the representatives 
of the applicant company- the applicant provided that all 
these documents shall be legally documented and officially 
certified. 
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Legal Form Requirements (Private Shareholding Company)
Execution Council

Requirement Type Documents

No- objection letter

Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

Registration Fee\ Activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Conditions

Shares shall not be floated for general subscription.
Capital of the Company shall not be less than two Million EAD.
Enclosing feasibility study of the project.
Memorandum and articles of association shall be published in the Trade Register of the 
Ministry of Economy.
Founder members shall be subscribed with all of their capital.
Founder members shall not be less than three person.

Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page 
contains the naturalization identification of UAE nationals)\ 
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\ visit)

Lease Contract  Photocopy of valid lease contract.

Contract
Memorandum & Articles of association of the company 
according to the form prepared by the Ministry of Economic 
authenticated by the Notary Public.

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours.

Signature Adoption Form Photocopy of company’s representative signature 
authorization

Ministry of Economy

Requirement Type Fee

Submitting application 5000 EAD

Registration 10000 EAD

Publication 20000 EAD 

Establishment Advertisement 1000 EAD

Shareholder Form 5000 EAD
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Requirement Type Documents

Certificate of good conduct
Written declaration that every member of the Board of Directors 
have never been sentenced in honour and integrity crimes and 
have never been sentenced to announce their bankrupts before.

declaration    

Written declaration from every member of the Board of Directors 
of the list of companies which include the appointment of 
chairman of board of directors or the deputy chairman or member 
of board of directors or delegated member for administration in 
addition to date of appointment of each post.

Trade Licence  Photocopy of Trade Licence.

Receipt

Receipt indicates that the company paid the fees of ministerial 
resolution publications of establishment announcement 
enclosing the memorandum & articles of association in the 
official gazette.  

driving licence from the 
Ministry of Economic. Photocopy

Official letter
Declaration adopted from the Chairman of the Board of Director 
or directors as it deems to be necessary and the Company’s 
auditor declaring the shares of partners.

List List of company’s auditors and their addresses

List List with the addresses of the  branches of the company in UAE and abroad

Legal Form Requirements (Professional Company)
Abu Dhabi Economic Development Department

Requirement Type Fee

New License Issuance Fee 100 AED

Service Improvement Fee 25% of activity Fee

  Fee\ Activities 100 % of activity Fee

Bulletin Board Fee\ Meter 150 AED

VIP Distinguished Services 
Fee(Optional)

1000 AED

Trade Register \Issuance 100 AED

Requirement Type Documents

Passport

Photocopy of valid passport (first page and the page 
contains the naturalization identification of UAE nationals)\ 
States non nationals- photocopy of passport and check 
visa (residential\ visit).

Lease Contract  Photocopy of valid lease contract.

Trade Name Graphics (Bulletin 
Board)

Form from a calligrapher indicates measurements and 
colours.
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  Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry

Registration of New Membership
Trade Name Approval issued by the Economic Development 

Department 
Photocopy of the following documents shall be submitted: 
•	 Passport 
•	 Lease contract 
•	 Signature adoption form 
•	 Ownership or Services Agency contract authenticated by 

the Notary Public.
•	 License & Approval Issued by the Competent Authority 

(Department of Planning Economy - Abu Dhabi Tourism 
Authority - Higher Corporation For Specialized & Eco-
nomic Zones 

Membership Renewal or New Branch
Photocopy of the following documents shall be submitted: 
•	 Passport 
•	 Lease Contract 
•	 Signature Adoption Form
•	 License & Approval Issued by the Competent Authority 

Department of Planning Economy - Abu Dhabi Tourism 
Authority - Higher Corporation for Specialized & Eco-
nomic Zones

•	 Original Membership Certificate 

Foreign Company Branch
•	 Trade Name Approval issued by the Department of Eco-

nomic Development. 

•	 License Issued by the Department of Economic Devel-
opment.  

•	 Approval Letter from Ministry of Planning & Economy 
•	 Resolution of the Board of Directors to open a branch in 

Abu Dhabi.
•	 Official authorization duly certified.
•	 Passports of the Resident Representative. 
•	 Articles of association of the foreign company duly certified. 
•	 Photocopy of Trade Register issued by original country.
Documents Required to amend ownership Information

Certificate of Origin
•	 Original Invoices of the goods mentioned in the certifi-

cate

Trade Name Change
Photocopy of the following documents shall be submitted: 
•	 Trade Name Approval issued by the Department of Plan-

ning & Economy 
•	 Signature adoption form.
•	 Amendments to the Partnership or agency contract certi-

fied by the Notary Public.
•	 License Issued by the Competent Authority with change 

of Name ( Department of Planning economy - Abu Dhabi 
Tourism Authority - Higher Corporation For Specialized 
& Economic Zones 

•	 Original Membership Certificate.

Changing Address
Photocopy of the following documents shall be submitted: 

•	 Lease Contract.
•	 Alteration of Trade Name in the Partnership or Services 

Agency Contract (Department of Planning Economy - 
Abu Dhabi Tourism Authority - Higher Corporation For 
Specialized & Economic Zones 

•	 Original Membership Certificate.

Adding or Removing Partner\ Services Agent
Photocopy of the following documents shall be submitted: 
•	 Partnership or agency contract authenticated by the No-

tary Public.
•	 Advertisement in the Newspaper 
•	 Approval of the Competent Authority (Department of 

Economic Development - Abu Dhabi Tourism Authority - 
Higher Corporation for Specialized & Economic Zones 

•	 Original Membership

Capital Alteration
Photocopy of the following documents shall be submitted: 

•	 Amendments to the Partnership or agency contract cer-
tified by the Notary Public.

•	 Approval of the Competent Authority (Department of 
Economic Development - Abu Dhabi Tourism Authority - 
Higher Corporation for Specialized & Economic Zones 

•	 Original Membership Certificate.
•	 Certificate of origan
         original invoices of the good mentioned in the certificate
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ties by calling 700040000.
Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 

-Preliminary Approval receipt 
-All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval.
-Approval of the Ministry of Economy. 
-Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management window 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein. 

-No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

-List of Directors’ names, dates and places of birth, occu-
pation, and a sample of the Directors signature. Please 
provide the original documents plus one copy of each. 

-A written declaration by each member of the Board of 
Directors of accepting the appointment.

   Civil Works Companies

First: Documents Required for Preliminary Approval 
-Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online. 
-List of trade names. 
-Photocopy of applicant’s passport (together with resi-

dence permit / visa details for non-GCC states nation-
als). 

-No-objection letter from the applicant’s current sponsor 
for non GCC nationals. 

-Photocopy of applicant’s naturalization identification for 
UAE nationals only (For those who haven’t issued a li-
cense before). 

-Curriculum vitae for the activities that require educational 
degrees and practical experience of the applicant or the 
responsible director (such as all types of consultation li-
censes. 

-Approval issued by other Government authorities ac-
cording to the type of activity. Please check the activities 
that require the approval of other Government authori-
ties by calling 700040000.

Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 
-Preliminary Approval receipt 
-All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
-Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management window 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

-No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

    Dubai Department of Economic Development

New Issuance:
•	 Public and private shareholding companies.
•	 Civil Works companies.
•	 Foreign company branch.
•	 Businessmen’s Community Centre.
•	 Branches Requirements.
•	 Government representative office.
•	 Conditions of Limited Liability Company.
•	 Conditions of General Company.
•	 License Renewal.
•	 Representation Office.
•	 Individual Establishment.

   Public and private Shareholding companies

Documents Required for Registration and Licensing
First:  Documents required for getting the Preliminary Approval

-Applying for registration and licensing and to reserve a 
trade name online.

-List of Trade Names.  
-Two copies of the Company’s Memorandum & Articles of 

Association duly authenticated. 
- Two copies of the Project’s Feasibility Study. 
- Approval issued by other Government authorities ac-

cording to the type of activity. Please check the activities 
that require the approval of other Government authori-
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-Contract of Professional Business Company duly au-
thenticated by the Notary Public in the Emirate. 

-Appointment contract of Local Services Agent duly au-
thenticated by the Notary Public in the Emirate for Pro-
fessional licenses of non GCC nationals (Engineering 
Consultancy Companies are excluded).

   Foreign Company Branch

First: Documents Required for Preliminary Approval 
-Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online. 
-List of Trade Names.
-Approval from the Ministry of Economy (For Industrial & 

commercial licenses only.
-Power of attorney issued in favour of the director (For 

companies not registered in the Ministry of Economy).
-Photocopy of the national agent’s passport & UAE natu-

ralization identification (For those who haven’t issued a 
license before). 

-Photocopy of the director’s passport.
-Main company’s Memorandum of Association (For com-

panies not registered in the Ministry of Economy).
-The Company’s Board of Directors’ Resolution authoriz-

ing opening of the branch in Dubai duly translated into 
Arabic (For companies not registered in the Ministry of 
Economy). 

-Photocopy of the main company’s certificate of Incorpo-
ration duly translated into Arabic. 

-Approval issued by other Government authorities ac-
cording to the type of activity. Please check by calling 
2020200-2020201.

Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 
-Preliminary Approval receipt 
-All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
-Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management window 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

-No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

-The original appointment contract of national agent duly 
authenticated by the Notary Public 

   Businessmen’s Community Centre 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
-Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online. 
-Photocopy of the director’s passport, and no-objection 

letter from the director’s current sponsor. 
-A letter issued by the founding members declaring the 

objectives of the forum.

-Approval from the Chamber of Commerce.
Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 

-Preliminary Approval receipt 
-All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
-Photocopy of office lease including the plot number. 
-The founding members’ Articles of Association. 
-A letter issued by every member company \ member or-

ganization declaring the approval of joining such a group 
and naming their representative to the group.

   Branches Requirements

-Branch of partnership company\ limited liability com-
pany\ public and private Shareholding companies reg-
istered in Dubai Emirate or other Emirates.

-Photocopy of the new director’s passport of the branch.
-Naturalization identification certificate in the original 

trade register (in case the centre of the company is reg-
istered in Dubai).

-Letter from the responsible director or resolution of Board 
of Directors to open the branch and appointing the new 
director of the branch. 

-Approval issued by other Government authorities ac-
cording to the type of activity. Please check the activities 
that require the approval of other Government authori-
ties by calling 700040000.

-Photocopy of trade register certificate as  proof of the in-
crease  in the capital of the company according to activi-
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ties requirements in Dubai (in case the mother company 
registered in other state  and its capital is less than the 
capital limit in Dubai.

-Photocopy of office lease contract including the plot num-
ber. It is suggested to call planning management window 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

-No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

-Amendments to the contract duly authenticated from the 
Public Notary in the state in case the memorandum of 
association does not stipulate opening branches of the 
company or the required activity.

   Government representative office

-Registration and licensing application form.
-List of Trade Names.
-No-objection letter from HH the Ruler and Dubai Cham-

ber of Commerce & Industry declaring their approval for 
opening such office in Dubai.

-Photocopy of the director’s passport.
-Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management counter 
of the department which is related to Dubai Municipality 

on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

-No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

   Limited Liability Company (LLC) 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
-Apply the registration and application, as well as proof of 

reserved trade name online. 
-List of Trade Names.
-Photocopy of applicant’s passport (together with resi-

dence permit / visa details for non-GCC states nationals) 
and photocopy of applicant’s naturalization identification 
for UAE nationals only (For those who haven’t issued a 
license before). 

-No-objection letter from the applicant’s current sponsor 
for non GCC nationals. 

-Photocopy of the director’s passport in case he is not one 
of the partners. 

-The Company’s Board of Directors resolution to sub-
scribe to the new company if the partner is an existing 
corporate entity in UAE or abroad (the resolution must 
be attested by UAE embassy / consulate or by a GCC 
state embassy / consulate and UAE Ministry of Foreign 
Affairs, and duly translated into Arabic).

-Approval issued by other Government authorities ac-
cording to the type of activity. Please call 700040000.

Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 
-Preliminary Approval receipt 
-All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
-Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management counter 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

-No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

-Original photocopy of the Memorandum of Association 
duly authenticated by the Notary Public.

-Certificate signed by the company director.
-Certificate from auditors.
-Original certificate of capital deposit issued by one of the 

operating banks in the Emirate.
-Photocopy of auditing office license which is licensed by 

the Emirate and naturalization identification in the ac-
countants register.
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   Joint Venture Company 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online.  
•	 Photocopy of applicant’s passport 
•	 Photocopy of applicant’s naturalization identification 
•	 Permission from the court to practice business, for ap-

plicants under 21 years. 
•	 Approval issued by other Government authorities ac-

cording to the type of activity. 
•	 Second: Documents Required after getting the Preliminary 

Approval 
•	 Preliminary Approval receipt 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
•	 Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management counter 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

•	 No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

•	 Original photocopy of the Memorandum of Association 
duly authenticated by the Notary Public.

   License Renewal

•	 The procedures apply to most legal forms of licenses of 
different businesses. 

•	 Form for Registration and Licensing Application declar-
ing the phone number, the fax, the P.O. Box, and the 
e- mail.

•	 Photocopy of the License 
•	 A letter from the Ministry of Economy for the renewal for 

branches of the foreign countries and offices of commer-
cial registration registered only with the Ministry.

•	 Photocopy of shop or office lease contract.
•	 Photocopy of the lease contract of the warehouse, if any. 
•	 No-objection letter issued by the Department of Lands 

and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government. 

•	 Approval of renewal issued by other government author-
ities according to the type of activity. Please refer to the 
former renewal to know if this is required by your license. 
For further information please call 700040000.

   Representative Office (Trade or Banking).

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Registration and licensing application.
•	 List of Trade Names.
•	 Photocopy of all partners passports (For those who 

haven’t issued a license before).
•	 Photocopy of the director’s passport. 
•	 Main company’s Memorandum of Association.
•	 The Company’s Board of Directors’ Resolution authoriz-

ing opening of the branch in Dubai, duly translated into 
Arabic. 

•	 Power of attorney issued in favour of the director.
•	 Photocopy of the main company’s certificate of Incorpo-

ration duly translated into Arabic. 
•	 Approval from the Ministry of Economy.
•	 Approval issued by the Central Bank (for Financial\ Bank-

ing Liaison Offices).
Second: Documents Required after getting the Preliminary 

Approval 
•	 Preliminary Approval receipt 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval.
•	 Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management counter 
of the department which is related to Dubai Municipality 
no. phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

•	 No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 
that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government and the origi-
nal appointment contract of national agent duly authenti-
cated ( Commercial Liaison Office only).
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   Individual Establishment 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Registration and licensing application.
•	 List of Trade Names.
•	 Photocopy of applicant’s passport (together with resi-

dence permit / visa details for non-GCC states nation-
als). 

•	 Photocopy of applicant’s naturalization identification for 
UAE nationals only.

•	 No-objection letter from the applicant’s current sponsor 
for non GCC nationals. 

•	 Photocopy of the director’s passport (if any).
•	 Permission from the court to practice business, for ap-

plicants under 21 years.
•	 Approval issued by other Government authorities ac-

cording to the type of activity. Please call 700040000.
Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 

•	 Preliminary Approval receipt
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
•	 Photocopy of office lease contract including the plot num-

ber. It is suggested to call planning management counter 
of the department which is related to Dubai Municipality 
on phone no. 2020105 or Municipality no.  2063788 in 
before leasing the location in order to check if it is ap-
propriate to exercise the activity therein.

•	 No-objection letter issued by the Department of Lands 
and Properties of the sub-lease in case of leasing a land 

that is leased by the said Department or practicing busi-
ness on a land granted by the government and the origi-
nal appointment contract of national agent duly authenti-
cated  ( Commercial Liaison Office only).

•	 Appointment contract of Local Services Agent duly au-
thenticated by the Notary Public in the Emirate for Pro-
fessional licenses of non GCC nationals.

•	 Original certificate of capital deposit issued by one of the 
operating banks in the Emirate to the investment activity 
in commercial, industrial and agricultural projects.

Conditions of Other Government Authorities

   Central Bank of the UAE

UAE Bank- resolution no. 321\7\92
Licensing Conditions

•	 The paid capital of the applicant shall not be less than 
1000000 AED (One Million)  if the application is to license 
buying and selling currencies, touristic cheques and oth-
er  types of business that the central bank license. And 
shall not be less than 2000000 AED (Two Million) if the 
application includes all exchange business among which 
carrying out local and foreign currencies transfer transac-
tions. To open every extra branch, 10% of the paid capital 
shall be paid.

•	 The applicant shall be a UAE national and not less than 
years and shall be fully illegible. In companies’ case, the 
national contribution in the capital shall not be less than 

60% of the total paid capital.
•	 Any commercial bank shall not undertake the business 

of the licensed person whether it is national or foreign 
bank. 

Requirements of Personal fully illegibility and career qualifi-
cations of the applicant:

 Personal fully illegibility
The applicant or any of the founder members shall be of 

good conduct or has been convicted of an offence involv-
ing moral  turpitude or dishonesty or indicates violence  
and shall not committed a breach towards banks or any 
other debtors. Also, the applicant shall not declare his 
bankrupt or reached for settle    ment with debtors or 
his properties were confiscated or imposed a judiciary 
guardianship.

Career Qualifications
The applicant or person who is nominated to be a man-

ager, supervisor or controller shall have theoretical 
knowledge in banking business and he a great deal of 
experience in administration field.

   Banking Liaison Office

The resolution of the Central Bank Board of Directors no. 
75\3\96

  Banking Liaison Office License
•	 The resolution of the Central Bank Board of Directors no. 

75\3\96.
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•	 It shall be a bank or other financial institution that has 
been established outside the State and licensed by the 
competent authority. It shall be subject to control and in-
spection by this authority directly in the country of origin 
and\or headquarter pursuant to the laws of that country 
and the license shall be valid as well.

•	 It shall be operated more than continuous ten years in 
the country of origin or headquarter. This period shall not 
be decreased unless upon a resolution of the Board of 
Directors.

•	 The paid capital and bank reserves of the applicant shall 
not be less than 183.7 million AED. Concerning the capi-
tal of other financial institutions, it shall be decided by the 
Board of Directors according to volume of work and type 
of activity.

•	 The competent authority that the applicant is subject to 
its supervision shall exercise the necessary control on the 
bank and\or financial institution in the country in which the 
application was submitted. It shall issue a letter declar-
ing its approval or no objection to open a branch in the 
State. However, in cases where the competent authority 
does not issue this document, it shall submit what indi-
cates the approval within its official document or ensure 
it in writing.

•	 the applicant shall pledge to be committed to the related 
laws, regulations and instructions issued in the State es-
pecially resolutions, regulations and instructions issued 
by the Central Bank. Also he should pledge to subject 
the liaison office’s registers and documents under the 

•	 No-objection letter from the applicant’s current sponsor 
for non GCC nationals. 

•	 Photocopy of the director’s passport, and no-objection 
letter from the director’s current sponsor. 

•	 Permission from the court to practice business, for ap-
plicants under 21 years.

•	 Approval issued by other Government authorities ac-
cording to the type of activity. Please check External Ap-
provals or go to our online Activities Search e-Service.

Second: Documents required after getting the Preliminary Approval 
•	 Preliminary Approval receipt 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
•	 Photocopy of office lease including the plot number. 
•	 Appointment contract of Local Services Agent duly au-

thenticated by the Notary Public in the Emirate for Pro-
fessional licenses of non GCC nationals, refer form Ap-
pointment Contact of Local Services Agent.  

    License Amendment 
 

When practicing business activities, it is possible to 
insert changes to the license details in response to the 
customer circumstances or the change of the economic 
climate as the Department of Economic Development 
adopts easy procedures to facilitate any changes in li-
censes as part of a series of procedures offered by the 
Department of Economic Development through its vari-
ous branches and website.

supervision of the Central Bank and it shall carry on its 
works according to the purpose it was established for and 
on a sound base.

•	 A person to undertake the administration of the liaison 
office shall be in good conduct and shall have the ap-
propriate educational and practical qualifications in the 
field of banking and finance according to the estimations 
of the Central Bank.

   New Business Registration

•	 To practice business activity, a company should be reg-
istered in the fist place at the Department of Economic 
Development, taking into consideration that it seeks to 
facilitate doing business procedures in Dubai through 
creating the convenient economic climate to practice 
all business activities, ensure protection of consumer 
rights, in addition to industrious efforts to reduce the time 
taken in issuing licenses as part of a series of procedures 
offered by the Department of Economic Development 
through its various branches and website. 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply Registration and licensing application s well as 

proof of reserved trade name online.
•	 Photocopy of applicant’s passport (together with resi-

dence permit / visa details for non-GCC states nation-
als). 

•	 Photocopy of applicant’s naturalization identification for 
UAE nationals only. 
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•	 All documents shall be submitted before in order to get 
the Preliminary Approval.

   Sale of Business 

First: Documents required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online. 
•	 Original License and Original Certificate of Registration in 

the Commercial Register.
•	 Photocopy of buyer’s passport & UAE naturalization 

identification. 
•	 No-objection Letter from the applicant’s visa sponsor 

(non GCC nationals). 
•	 Approval of other government authorities, if the type of 

activity requires so.  check  External Approvals or go to 
our online Activities Search e-Service.

Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval.
•	 Sale Contract duly authenticated by the Notary Public. 
•	 The Contract of Appointment of Local Services Agent 

duly authenticated by the Notary Public for Professional 
licenses of non GCC nationals.

   Change Local Agent Details

PLEASE NOTE: THIS IS APPLICABLE TO Professional LICENSES 

Change Trade Name
First: Documents required for Preliminary Approval 

•	 Apply the registration and licensing application s well as 
proof of reserved trade name online.

•	 Original License and Original Certificate of Registration in 
the Commercial Register. 

•	 Approval of the Ministry of Economy for branches of for-
eign companies registered with the Ministry and for public 
shareholding companies. 

•	 Main company’s Board of Directors resolution to change 
the name (for branches of foreign companies not regis-
tered with the Ministry of Economy).

Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval.
•	 Amendment to the Memorandum of Association concern-

ing change of trade name (all legal forms of companies 
except branches of foreign companies). 

•	 Changing the Contract of the Service Agent (if any).

   Change / Add a Business Activity 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online. 
•	 Original License and Original Certificate of Registration in 

the Commercial Register. 

•	 Approval of the Ministry of Economy for branches of for-
eign companies registered with the Ministry and for public 
shareholding companies. 

•	 Main company’s Board of Directors resolution to change 
the activity (for 
branches of foreign companies not registered with the 
Ministry of Economy). 

•	 Approval issued by other Government authorities ac-
cording to the type of activity. 

•	 Photocopy of office lease including the plot number.
Second: Documents required after getting the Preliminary Approval 

•	 All documents submitted before in order to get the Pre-
liminary Approval.

•	 Amendment to the Memorandum of Association con-
cerning change of trade name (all legal forms of compa-
nies except branches of foreign companies).

•	 Changing the Contract of the Service Agent (if any). 
  

   Change Business Location

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well 

as proof of reserved trade name online. 
•	 Original License and Original Certificate of  Registration 

in the Commercial Register. 
•	 Photocopy of the shop / office lease including plot num-

ber.
•	 Approval of the Ministry of Planning and Civil Defence.

Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 
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AND BRANCHES OF FOREIGN COMPANIES
First: Documents Required for Preliminary Approval 

•	 Apply the registration and licensing application, as well as 
proof of reserved trade name online.

•	 Original License. 
•	 Photocopy of the new agent’s passport & UAE naturaliza-

tion identification. 
•	 Approval of the Ministry of Economy (for branches of for-

eign companies registered with the Ministry). 
Second: Documents Required after getting the Preliminary Approval 

•	 The Applicant’s commitment to change the Service 
Agent.

•	 All documents submitted before in order to get the Pre-
liminary Approval. 

•	 Original contract of Appointment of Local Agent/Local 
Services Agent duly authenticated by the Notary Public.

   Change / Add Management 

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well as 

proof of reserved trade name online. 
•	 Original License and Original Certificate of Registration in 

the Commercial Register.
•	 Photocopy of the new manager’s passport (in case he/

she is not one of the partners). 
•	 Approval of the Ministry of Economy & Commerce (for 

branches of foreign companies registered with the Min-
istry). 

•	 Approval of the Central Bank for activities requiring such 
approval. 

•	 Main company’s Board of Directors resolution to change 
the manager and new manager’s authorization (branches 
of foreign companies not registered with the Ministry of 
Economy & Commerce). 

•	 Letter from concerned country’s embassy or consulate 
(Government Representative Office).

Second: Documents required after getting the Preliminary Approval 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
•	 Photocopy of the new manager’s accommodation lease. 

(Non-UAE national).
•	 Amendment to the Memorandum of Association duly au-

thenticated by the Notary Public, if the name of the man-
ager is mentioned in the original Memorandum (except 
branches of foreign companies). 

    Add / Remove Partner

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well as 

proof of reserved trade name online.
•	 Original License and Original Certificate of Registration in 

the Commercial Register.
•	 Photocopy of new partner’s (s) passports & UAE natu-

ralization identifications (for those without any previous 
licenses).

•	 No-objection letter from the applicant’s visa sponsor (non 
GCC nationals). 

•	 Approval from other concerned authorities to add new 
partner(s), if the type of activity requires so. Check Ex-
ternal Approvals or go to our online Activities Search e-
Service.

Second: Documents required after getting the Preliminary Approval 
•	 All documents submitted before in order to get the Pre-

liminary Approval. 
•	 Shares Sale Contract duly authenticated by the Notary 

Public of the Emirate. 
•	 Amendment to the Memorandum of Association duly au-

thenticated by the Notary Public in the Emirate, showing 
withdrawal / addition of partner(s).

•	 Visa Cancellation of the withdrawing partner sponsored 
by the same license (partner – investor) for non GCC na-
tionals.

    Registering a Branch of Free Zones in Dubai

First: Documents Required for Preliminary Approval 
•	 Apply the registration and licensing application, as well as 

proof of reserved trade name online.
•	 Photocopy of the free zone license.
•	 Photocopy of the director’s passport, and no-objection 

letter from the director’s current sponsor. 
•	 Approval of the Ministry of Economy & Commerce (for 

companies that include non nationals’ parties). 
Second: Documents Required after getting the Preliminary 

Approval
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•	 Preliminary Approval receipt 
•	 All documents submitted before in order to get the Preliminary Approval. 
•	 Photocopy of office lease including the plot number. 
•	 Appointment contract of Services Agent for companies owned 100% by foreigners or have 

been established in the free zones.

Licensing & Trade Permits Fees
First: Fees of Licensing Procedures

No. Description of the Fee Fee

1. Issuance

1.1 Fees of the Department of Economic Development

Preliminary Approval 110

Trade Name Reservation 210

License Registration (Professional-Industrial -Commercial 500

Representative Office 5000

Local Services Agent (Annually) 700

Construction Contractors 10000

General Trading 15000

1.2 Fees of Dubai Municipality

A. Markets Fees

License (Commercial-Professional- Industrial) %5 of leasing value

No. Description of the Fee Fee

Banks %15 of leasing value

Private Property Upon Committee 
resolution

Residence (for non nationals of the State) %5 of leasing value

Waste Fees Upon the resolution 
of the Waste Section

B. Service Improvement Fees

Nationals only 100

Nationals + Non nationals (Professional or Industrial License) 300

Nationals + Non nationals (Commercial License) 480

Banks, Hotels and Apartments 1000

C. Local Fees

Nationals only 100

Nationals + Non nationals (Professional or Industrial License) 150

Nationals + Non nationals (Commercial License) 200

Banks, Hotels and Apartments 200

1.3  Ministry of Economy & Trade

Limited Liability Company 3000
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No. Description of the Fee Fee

Partnership Company 2000

2. Renewal

All previous fees in Item 1-2 in addition to workers fees

Construction Contractors 3000

General Trading 3000

3. Amendments

3.1  Department of Economic Development

Add / Remove Partner 500

Add\ Remove\ Change Activity 500

Change \Add \ Remove Manager 500

Change Trade Name \ Company 500

Change Business Location 500

Change \Add Agent 500

Change Legal Form 500

Death\ Replacement of Heirs 500

Increase in Capital 500

Transfer\ sell Business 500

No. Description of the Fee Fee

After death license transfer declaration 500

Capital Share Change Fees 500

Add \ Change in Register 500

Advertisement Fees 500

3.2 Dubai Municipality

Difference in market fees when changing business location

Residence Fees (In case of adding partner or director %5 of lease contract

3.3 Ministry of Economy & Trade

Amendment 1000

4 Cancellation

4.1 The Department of Economic Development

Cancellation Fees 500

Advertisement Fees 500

4.2 Dubai Municipality

All fees in Item 2 related to issuance except licenses 
cancelled within six months from the expiry date

5 Other Fees  
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No. Description of the Fee Fee

Trade Name indicates the activity of business (such as 
National  or Gulf or International)

1000

Foreign words know for local business that use Trade Name 
of International Company

1000

Foreign words know for local business (such as Falcon Trade 
Company

2000

Trade Name that includes words like Emirate, Dubai or Gulf...
etc.

2000

Trade Name that includes numbers such as (Grocery 2000) 2000

Trade Name that includes Transliterated words (i.e. words 
that converted from one writing system into another in a 
systematic way such Plating... etc.)

1000

Registration Late  Fines 2000

Foreign Trade Name 2000

 Trade Name of Trademark Name\ Distinction 1000

Trade Name indicates the field 1000

Abbreviated Trade Name 2000

Translation (License\ Register\ Certificate) 250

Representative's card fees 1000

Transaction in hurry 500

Cancel Procedure Fees 500

No. Description of the Fee Fee

“To Whom It May Concern” Certificate 100

Booklet of Standard classification for Economic Activities 50

Photocopy of  Document from File License 50

License \ Register Replacement 500

Certificate of Shop Mortgage 3000

Document Forgery Fine 15000

Unplayable Cheque Fine %10 of Cheque 
Amount with a 

minimum limit of 
1000AED

Second: Trade Permits Fees
1. Advertisements Permits

No. Description of the Fee Fee

1

Trade Names Signs

Small Size Advertisements (0-80 square foot) 100

Medium Size Advertisements (81-160 square foot) 200

Big Size Advertisements (161-400 square foot) 300

Exceeds square foot 1000

2 Additional Advertisements
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No. Description of the Fee Fee

Small Size Advertisements (30 square foot or less) 250

Medium Size Advertisements (31-160 square foot) 500

Big Size Advertisements (exceeds  60 square foot) 750

Additional Trademarks and Products, Trade Brands 500

3

Prominent Advertisement Signs

Small Size Advertisements (30 square foot or less) 250

Medium Size Advertisements (31-160 square foot) 500

Big Size Advertisements (exceeds  60 square foot) 750

4 Advertisements fastened on the Building External Fronts (Square Foot) 50

5

Electronic Advertisements (Centres, Gas Stations and so on)

Small Size Signs (12 square foot or less) 1000

Medium Size Signs (13-18 square foot) 1500

Big Size Signs (exceeds  18 square foot) 2000

6

Moving Advertising 

Small Size Advertisements (9 square foot or less) 500

Medium Size Advertisements (10-18 square foot) 750

Big Size Advertisements (exceeds  18 square foot) 1000

7 Fridges Advertisement (Wholesale) 300

No. Description of the Fee Fee

8 Banners Advertisements 250

9 Temporary Ads concerning sales and Promotional campaigns (Fabrics) 250

10 Internal Roads Ads concerning Promotional campaigns and Exhibition 500

11

Other Temporary Ads

Prizes Display Platforms (Automobiles) 500

Aerial advertising (Per Day) 1000

12

Paper Ads

Per Ad 250

Advertising Booklet 1000

13 Advertising Umbrella in case of Brand Names (500 AED) shall be added 250

14 Ads of Private Buildings Names 250

15

Unique Ads

In key locations and main streets 4000

In residential locations and bystreets 2000

16 Cinema and movies Ads Signs (Annually) 250

17 Fees of Ads Designing cards (Each 100 card) 100

18 Trade Permit Replacement 50
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2- Additional Activities Permits and Booths

No. Description of the Fee Fee

1 Exercising Commercial Activity After Official Work Hours
Around the Clock (24 Hours) 3000
Additional Hours 2000

2

Exercising Some Additional Activities of Existing Licenses
Vending Machines- Main Sites 100
Vending Machines- Sub sites 50
Other Vending Machines 300
Products and Services Display Tables 500
Kiosks Fees 1000
Additional Mixed Activities (Internet Services) 1000

additional mixed activities (Nourishment) 1000

additional simple activities 500

3

Booths, Hotel Counters and Trade Parties
Booths (Annually) 5000

Counters (Each Counter) Annually 1500

4 Additional office license 1500

5 additional  Activities in Gas Stations and Cars Services 1000

6 Food Preparation and delivery in Ramadan 3000

7 Tents Used for Commercial Purposes

Tents (500 square foot or less) 5000

No. Description of the Fee Fee

Tents (501-1000 square foot or less) 10000

Tents (Exceeds 1000 square foot) 15000

8 Offices in Technical Inspection Centres 5000

9 ATM Machines 1000

10 Shoe Repair Workbench 1000

3- Promotional Campaign Permits

No. Description of the Fee Fee

1

Simple Campaign
Simple Campaign (Tasting\Free\ Simple Display) 500
Promotional Campaign (Does not exceed 10 sites) 1000

2

Medium Campaign
Limited Sites (Does not exceed 20 sites) 1500
Comprehensive 5000

3

Grand Campaign 
Limited Sites (Does not exceed one site) 2500
Comprehensive 10000

4

 Prize Draws
The First Draw up to the fifth (for each draw) 1000
After the fifth draw (for each draw) 100

5 Draw Boxes and Locks
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No. Description of the Fee Fee

5

Rental of small cartoons 200
Rental of small box 300
Rental of medium box 500
Rental of big box 700
Locks Ownership- For the 1st time 500
Administrative Fees- collected on every coming campaign 100
Locks Rentals 300

6

Information Amendments
Campaign Information Amendments 500
Postponing Draws Date 1000

4- Exhibitions & Events Permits

No. Description of the Fees Fee

1

Exhibitions
International Exhibition 1000

Local Exhibition for several parties 1000

Local Exhibition for on party 500

Exhibition Information Amendments 500

2

Conferences
Conference  (Free Participation) 250

Conference  (Paid Participation) 1000

Conference  (On Exhibition Margin)
Conference  Information Amendments

5- Weekly Promotional Campaign

No. Description of the Fees Fees

1

Instant Prizes less than 500

All Mall Shops or Store products 1000

Some Mall Shops or Some Store products (10 Stores Maximum) 500

2

Instant Prizes More than 500

All Mall Shops or Store products 1000

Some Mall Shops or Some Store products (10 Stores Maximum) 500

6- Sales and Clearance Permit

No. Description of the Fees Fee

1

Sales (Month)

Commercial Store with an area does not exceed 2000 square meter 2500

Extension (7days) 500

Commercial Store with an area between 2001- 4000 square meter 3500

Extension (7days) 700

Commercial Store with an area between 4000- 6000 square meter 8000
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1

Extension (7days) 1600

Commercial Store with an area exceeds 2000 square meter 13500

Extension (7days) 2700

2
Special Offers 2500

Extension (7days) 500

3
Clearance 2500

Extension (30 days) 1500
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Dubai Chamber of Commerce & Industry

Documents Required for Registration in Chamber Membership

Individual Establishment
-Authorized signatories card completed with all information and signed and sealed by the 

licensee\ or the authorized person. 
-Photocopy of License
-Photocopy of valid licensee’s passport \ or authorized person (if any) including the  natural-

ization identification for UAE nationals only
-Photocopy of the official Power of attorney issued in favour of the authorized person au-

thenticated by the Notary Public.
-For companies owned by non nationals: Photocopy of Appointment contract of Local Ser-

vices Agent duly authenticated by the Notary Public and Photocopy of the new agent’s 
valid passport.

Local Companies
-Authorized signatories card completed with all information and signed and sealed by the 

licensee\ or the authorized person.
-Photocopy of License
-Photocopy of valid partners’ passport
-Photocopy of Memorandum of association authenticated by the Notary Public
-Photocopy of the official Power of attorney issued in favour of the authorized person certi-

fied by the Notary Public.

Representative Office and Foreign Company Branch
-Authorized signatories card completed with all information and signed and sealed by the 

director\ or the authorized person.
-Photocopy of License
-Photocopy of valid directors’ passport \ or authorized person (if any)
-Main company’s Memorandum & Articles of Association duly certified.
-Photocopy of agency contract written between the company and the local agent

 Corporations and Free Zones Companies 

-Authorized signatories card completed with all information and signed and sealed by the 
director\ or the authorized person.

-Photocopy of License
-Photocopy of valid directors’ passport \ or authorized person 
-Photocopy of Memorandum of Association \ Shares Certificate\ Establishment Certificate 

duly certified
-Letter of Authorization from the authorized director.

Please Note: the chamber has the right to ask for any documents if it deems to be necessary.
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Category Fee

1- National Establishments & Companies

Activities related to Converted industries 700

Power Production & Distributions 2000

Simple Crafts 50

Branches of Shops that have the same Trade Name 
and type of activity 100

Craftsmen Industries and sewing and embroidering 300

Activities related to Agriculture, Fishing, animal 
resources and fisheries. 500

Simple Commercial Activities
•	 Agriculture Crops.
•	 Living Animals.
•	 Grocery Shops and Consumption Stores.

500

Buildings Installations Contractors 700

Contactors of preparing the construction site and 
finishing works 700

Commercial Activities with limited activity 700

Reparation Activities:
Repairing and maintaining cars and vehicles, 
Repairing devices, equipments, machineries...etc.

700

Restaurants and food and beverage shops  700

Category Fee

Learning & Training Services
Medical, Health and Social Care Services 700

Production of Movies, Cinema and Radio Programs
News Agencies 700

Activities related to Personal and Home Services 
(Dry Clean, Barbers and Beauty Salons) 700

Activities related to rental of machineries, home 
commodities and personal supplies. 1000

Activities related to computers, studies, 
development and business services (Legal Services, 
Accounting services, consultancies, commercial, 
administrative and engineering studies and related 
technical services. 

1000

Activities related to General Cleaning Companies 
and Cleaning Buildings 1000

Activities related to Advertisement Services: 
Advertising Agency and Advertising Materials 
Distribution. 

1000

Activities related to Cultural, Sports and 
Entertainment 1000

General Trading, intermediary activities, Money 
exchange (and its Branches) 1200

Category Fee

Consumers Malls, Shopping Cooperative 
Associations, Department Stores 1200

Activities related to Transport and Cargo by land 1200

Activities related to Transport by sea and air and 
travel agencies 1200

Activities related to communication services and 
carried post services 1200

Real Estates Activities 1200

Hotels and Apartments 2000

Activities related to Buying and selling Foreign 
Currencies and Travel Cheques 2000

Activities related to Mining and exploiting natural 
resources.
Activities related to oil and natural gas. 

2200

Civil Construction Contractors 2200

Construction Contractors 2200

Representative Offices and Regional 
Representative Offices (Commercial, Banking, Real 
Estates and Academic)

2200

Membership Fees in Dubai Chamber
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Category Fee

Commercial, Tourism and Government 
Representative Offices 1000

Banking, e-Banking Services, Financing and 
Financial Investments 
(financial establishments involved in commercial, 
investment, funding and crediting, and all other 
electronic financial brokerage operations. 

2200

Insurance and Reinsurance 2200

2- Public and Private Shareholding Companies and 
Branches of Foreign Companies) 2200

3- Companies with Foreign Partner 1200

4- Companies with Foreign Partner from 
International Company 2200

5- Companies and Corporations owned by the 
Government of Dubai or other Emirates Government 2200

 6- Free Zones Licenses 2200

7- Free Zones Licenses (National Industrial 
Licenses) 700

Intermediates of Buying Stocks and Bonds and 
Buying Commodities ; and Intermediates between 
Banks

2200

Financial Securities Market and Financial Brokerage 
Operations 2200

Activities Assisting Insurance (Insurance 
Intermediates, Insurance Agents, Insurance 
Calculations, Inspection and Damages Reports)

2000

Category Fee

8- Companies with Gulf Company as a Partner 2200

Real Estate Development activities 2200

Caring, put aways and Customs Clearance 700

Auctions Organization and Management 1000

Taking off License 300

Other Fees

Queries Application 50

Issuance of Replacement Certificate 100

Issuance of Certificate Translated into English 100

Certificate Information Amendment 100

Recommendation and Identification 100

"To Whom It May Concern" Certificate 100
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   Required Documents for the Issuance of New License

•	 Licensing Form signed by the authorized person.
•	 Trade Name.
•	 Approvals of the official authorities for the activities re-

quire special approvals.
•	 Photocopy of passports and naturalization identification.
•	 No-objection letter from the applicant’s current sponsor 

together with a photocopy of residence permit / visa de-
tails.

•	 Company’s Memorandum of association and Bank letter 
confirming the depositing amount of the company’s capi-
tal or balance sheet.

•	 Approval of the Ministry of Economic & Planning.
•	 Technical Evaluation Report (Inspection).
•	 Photocopy of lease contract duly certified.
•	 Photocopy of plot blueprint in addition to property docu-

ment.
•	 Bulletin Board Form.

   Establishment of Limited Liability Company

•	 Licensing form issued by the Department indicating the 
approval by the Department of Licenses to establish the 
company according to the activity mentioned therein. 
(Preliminary approval) 

•	 Memorandum of association of the company authenti-
cated by the Notary Public. 

•	 Bank letter confirming depositing amount of the com-

pany’s capital by the partners according to the ratios set 
by the law.

•	 Registration of the Memorandum of association at the 
Ministry of Economy.

•	 The officer then shall receive and check the aforemen-
tioned documents and forwards the application to the 
Registration and Licensing Section for the issuance of 
License and Trade Register. 

Establishing a Branch of Limited Liability 
Company \ Public, Private and Local Shareholding 
Company in the Emirate of Sharja:

•	 Approval of the Department on the Licensing Application 
Form to open a local branch.

•	 Photocopy of the Memorandum of association of the 
main company.

•	 Photocopy of (commercial license, Trade Register, Mem-
bership Certificate) of the main company.

•	 The Company’s Board of Directors’ Resolution authoriz-
ing opening of the branch in the Emirate of Sharja as well 
as appointing director.

•	 Photocopy of the balance sheet for the last financial year 
to check the financial standing of the company.

•	 The officer then shall receive and check the aforemen-
tioned documents and forwards the application to the 
Registration and Licensing Section for the issuance of 
License and Trade Register.

  Establishing General Partnership and Limited 
Partnership Company

•	 Licensing form issued by the Department indicating the 
approval by the Department of Licenses to establish the 
company according to the activity mentioned therein. 
(Preliminary approval)

•	 Registration of the Memorandum of association at the 
Ministry of Economy.

•	 Memorandum of association of the company authenti-
cated by the Notary Public.

•	 The officer then shall receive and check the aforemen-
tioned documents and forwards the application to the 
Registration and Licensing Section for the issuance of 
License and Trade Register.

    Establishing Public/Private Shareholding Companies:

•	 Licensing form issued by the Department enclosed with 
the Memorandum & Articles of association, Feasibility 
study of the project and the proposed timetable for its 
implementation. 

•	 A committee shall be formed comprises of representa-
tives from the Economic Development Department and 
the Ministry of Economy upon a resolution of the Depart-
ment in order to look into the Memorandum & Articles of 
association, Feasibility study of the project.  

•	 After studying the application, the Department refer its 
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recommendations His Highness the Ruler of the Emirate 
of Sharja to get his approval and issue the Ruling Decree 
in this regard.  

•	 All documents shall be submitted to the Ministry of Econ-
omy to issue the approval on establishment.

•	 Referring Legal Affairs Division for the issuance of the 
approval letter.

Note 1: Public and private shareholding companies are 
subject to the Companies’	Federal Law No. 8 for the Year 1984, 
amended by the Companies Federal Laws No. 16 for the year 
1988 and law 4 for the year 1990.
Note 2: All companies subject to Companies’	 Federal Law 
should refer to the Ministry of Economy to publish their 
Memorandum of Association in the Official Gazette.

Procedures of Licensing Renewal

•	 Registration Form
•	 Photocopy of valid passport.
•	 Photocopy of the original License and Trade Register.
•	 Photocopy of duly certified valid lease contract.
•	 Approval of renewal issued by government authorities 

according to the type of activity.

Issuance of Individual License

•	 Registration Form.
•	 Trade Name.

•	 Approval of government authorities (if any).
•	 Photocopy of valid passport and naturalization identifica-

tion.
•	 Technical Evaluation Report.
•	 Photocopy of duly certified valid lease contract.
•	 Photocopy of plot blueprint in addition to property docu-

ment.
•	 Bulletin Board.

   Issuing a New License (Limited Liability Company) 

•	 License application form.
•	 Photocopy of valid passport and naturalization identifica-

tion.
•	 No-objection letter from the applicant’s current sponsor 

together with a photocopy of residence permit / visa de-
tails.

•	 Approval of the government authorities for some types of 
activities.

•	 Trade Name.
•	 Company’s Memorandum of association and Bank letter 

confirming the depositing amount of the company’s capi-
tal or balance sheet.

•	 Approval of the Ministry of Economy.
•	 Technical Evaluation Report.
•	 Photocopy of duly certified lease contract.
•	 Photocopy of plot blueprint in addition to property docu-

ment.
•	 Bulletin Board Form.

   Issuing a New License (Service Agent) Business Company

•	 License form.
•	 Trade Name.
•	 Approval of the government authorities for some types of 

activities.
•	 Photocopy of valid passport and naturalization identifica-

tion.
•	 No-objection letter from the applicant’s current sponsor 

for non GCC nationals.
•	 Duly certified contract of local services agent.
•	 Contract of partnership (in case of Professional license)
•	 Technical Evaluation Report.
•	 Photocopy of duly certified lease contract.
•	 Photocopy of plot blueprint in addition to property docu-

ment.
•	 Bulletin Board Form.

   Registration of a Local Establishment or Company

•	 Filling in License Form
•	 Photocopy of valid Trade License and Certificate of Reg-

istration of the main company (Mother).
•	 Photocopy of the Memorandum of association of the main 

company and amendments (if any).
•	 Photocopy of the Articles of association of the company 

(for Shareholding Companies only).
•	 Minutes of the meeting (General Assembly) approving to 
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open the branch (for a limited partnership, general part-
nership, limited liability and individual establishments) (a 
letter from the authorized director or licensee).

•	 A balance sheet for the last financial year of the main 
company.

•	 Referring to Legal Affairs for the adoption of the docu-
ments.

•	 For preliminary approval refer to Preliminary Approval 
Section. For further information, please call 065122185.
  

   Registration of a Foreign Establishment/Company 

•	 Filling in License Application Form.
• Photocopy of the trade license and certificate of reg-

istration of the main company (Mother) with legal 
translation.

• Photocopy of the Memorandum of association of the 
main company and amendments (if any) with legal 
translation.

•	 Photocopy of the Articles of association of the company 
(for Shareholding Companies only) with legal transla-
tion.

•	 Minutes of the meeting of the partners approving to open 
the branch with legal translation (For all types of com-
panies).

•	 A balance sheet for the last two financial years of the 
main company.

•	 Power of attorney (authorization)  for the representative 
of a foreign company.

•	 Agency contract between the foreign company and the 
local agent, authenticated by the notary public.

•	 Approval of the Ministry of Economy and Trade for open-
ing the branch.

•	 Preliminary approval

Note: All non-Arabic documents must be legally translated 
and approved of by the UAE embassy in the country of the 
business firm and ratified by the Ministry of Foreign Affairs in 
the United Arab Emirates.
Please contact the Ministry of Economy and Trade before 
the commencement of procedures to register a branch of a 
foreign company. 

   Procedures of License Amendments

•	 Changing the Legal Form of an Individual Establishment 
to a Limited Liability Company- 

•	 Filling in Form of Legal Affairs with Licensing Application 
Form.

•	 Photocopies of passports of all new partners.
•	 Original Memorandum of association duly authenticated 

by the Notary Public.
•	 Original certificate of capital deposit issued by one the 

banks. Operating in the Emirate or a financial centre by 
an accredited Audit Bureau.

•	 Photocopy of the Power of attorney or authorization in 
case one of the partners signed on behalf of the part-
ners. 

•	 General Assembly resolution of the partners to enter into 
partnership (in case the partner is an operating compa-
ny) + license of the company. The announcement will be 
valid for 15 days.

   Sharja Chamber of Commerce & Industry

The departments whose approvals are required for the 
licensing process are the following:

•	 Department of Economic Development to get pre-
liminary approval from the licensing committee.

•	 Department of Economic Development to obtain the 
Trade Name.

The Licensing Application Form should be enclosed with the 
following:

•	 Photocopy of valid passport and naturalization iden-
tification of UAE nationals.

•	 No- objection letter from the sponsor for license ap-
plicants, with a photocopy of the applicant’s pass-
port (non-AGCC nationals).

•	 No- objection letter attested by the court in the case 
of no guardian. It should be authenticated by the 
Department of Economic Development or from the 
Sharja Chamber of Commerce and Industry (or a 
no objection letter from the guardian for business-
women to practice trade activities) and permission 
attested by the court for individuals under 21.
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•	 In case of activities that require prior approvals from 
other departments, photocopies should be present-
ed (like Interior Ministry, Ministry of Health, Ministry 
of Information and Culture etc...).

In case of company branches or the entry of a company as a 
partner in a new license, the following documents should be 
submitted: 

•	 Photocopy of duly certified Memorandum of Asso-
ciation. 

•	 Resolution of the mother company duly certified.
•	 Letter from the mother company appointing a direc-

tor to carry out  licensing procedures
•	 The balance sheet of the last two years.

Required Documents for investors to get work visa:
•	 Work Visa Application Form from Ministry of Labour 

and Social Affairs.
•	 Photocopy of applicant’s passport.
•	 Photocopy of license from Economic Development 

Department.
•	 Photocopy of Chamber membership certificate.
•	 Photocopy of original visit visa.
•	 Photocopy of Contract of partnership. In case of 

companies, it shall be authenticated by the Ministry 
of Economy & Trade.

•	 Profession Identification.
•	 Photocopy of duly certified specimen of signature.
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Economic Development Department- Ajman 
Chamber of Commerce & Industry

Procedures Adopted to Establish Business in Ajman (Condi-
tions & Requirements)

1. The licensee shall be qualified pursuant to the law 
pertaining to trading licenses.

2. The investor shall submit the application form, pre-
scribed for this purpose, to the Municipality and carry out 
all the required procedures for the activity or license.

3. The investor shall choose a place of business in an 
industrial\ commercial location and get the neces-
sary approvals from the Municipality .

4. Fees shall be paid.

Required Documents to get the License

1. Photocopy of valid applicant’s passport.
2. Lease Contract or photocopy of property document.
3. Blueprint indicates the location of the place of busi-

ness.

Adopted Procedures to get the License

1. Application shall be submitted to the Customer Ser-
vices Centre to be adopted and get the preliminary 
approval.

2. Referring to Inspection Unit to inspect the location 
on site.

3. Getting the approval of the competent sections in 
the Municipality if the type of activity requires this.

4. Referring to the bureau of Ajman Chamber of Com-
merce and Industry to get the approval on Trade 
Name and get Trade Register and membership cer-
tificate in the Chamber.

5. In case of establishing a new company, a duly certi-
fied memorandum of association shall be enclosed 
in addition to advertisement receipt in the Trade 
Register.

6. After the fees are paid, the whole transaction shall 
be submitted to the Customer Services Centre in the 
Municipality and get a receipt of this transaction. 

7. The license will be delivered the next day.

Procedures Adopted to License Cancellation

•	 Minutes of meeting of the General Assembly of the 
company approving the liquidatation of the com-
pany.

•	 Auditing office report to general liquidate the com-
pany.

•	 Advertisement in the newspaper of the cancellation 
and liquidation of the company.

•	 Certificate of company’s cancellation from the Register.

Guidelines to the membership in Ajman Cham-
ber of Commerce and Industry 

Firstly: Individual Enterprises (New) 
•	 Complete the prescribed membership application 

forms and get the same signed by the sponsor or the 
authorized director. 

•	 The provisional license issued by the Municipality. 
•	 Photocopy of the sponsor’s passport. 
•	 Photocopy of receipt showing payment of the cham-

ber fees. 

Secondly: 
In case of registering companies, follow the same procedures 
as shown above in addition to the following: 

•	 Photocopy of the receipt showing the payment of the 
fees to the Ministry of Economy and Trade. 

•	 Photocopy of partnership contract.

Thirdly:
In case of companies registered in other Emirates, follow the 
same procedures as shown above in addition to the follow-
ing:

•	 Copy of the Partnership contract.
•	 Copy of the trade registration certificate of the main 

branch only. 

Fourthly:
In case of companies registered abroad (outside the coun-
try), follow the same procedures as shown above in addition 
to the following:

•	 Any document proofing the registration of the same 
with the Ministry of Economy. 
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Umm Al- Quwain Economic Development De-
partment 

Procedures Adapted to License Issuance:
• Commercial Application Form.
• Companies Application Form.

Documents to be enclosed with the application
• Photocopy of valid passport and naturalization iden-

tification of UAE nationals.
• Photocopy of valid partners passport.
• Feasibility study in case of industrial projects (It shall 

be referred to the Board of Directors).

Procedures Adopted after getting the prelimi-
nary approval

• Company’s contracts shall be typed inside the De-
partment.

• Apply for Trade Register and signature adoption form. 
• The memorandum of association and signature adop-

tion form shall be authenticated by the Notary Public.
• Issuance of Trade Register.
• Bank letter confirming the depositing amount of the 

company’s capital.
• The memorandum of association shall be authenti-

cated by the Ministry of Economy.
• Lease contract of the place of Business.

• Commitment to estimate the balance sheet in the 
last day of every year.

 Procedures Adopted to Amend the Memoran-
dum of Association

• The partners in the company shall apply a petition de-
claring the required amendments.

• The memorandum of association and signature adop-
tion form shall be authenticated by the Notary Pub-
lic.

• In case of partner transfer, the transfer shall be au-
thenticated by the Notary Public.

• Advertise in the newspaper.
• Amendments of the company’s memorandum of as-

sociation.
• Amendments of the company’s memorandum of as-

sociation shall be authenticated by the Ministry of 
Economy.

• Issuing the license.

 
Adopted Procedures to apply for Trade Name

• List of Trade Names.
• The applicant shall enclose a Photocopy of the spon-

sor’s passport and naturalization identification for 
UAE nationals.

• Referring the application for the Board of Directors.

Adopted Procedures to apply for Trade Register 
Certificate

• Trade Register Application Form.
• Signature adoption forms.
• Signature adoption forms shall be authenticated by 

the Notary Public.
• Issuing the certificate.

Procedures Adopted to License Cancellation

• Minutes of meeting of the General Assembly of the 
company approving the liquidatation of the compa-
ny.

• Auditing office report to general liquidates the com-
pany.

• Advertisement in the newspaper of the cancellation 
and liquidation of the company.

• Certificate of company’s cancellation from the Reg-
ister.

    Umm Al- Quwain Chamber of Industry & Trade

Adopted Procedures for Licensing

• Registration of Trade Name of the activity by sub-
mitting an application for the Department, Internet 
website or transactions completing offices.

• The investor shall choose a place of business and re-
fer to Control and Inspection Unit to inspect the place 
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UMM AL-QUWAIN

and check its appropriateness for the activity to be 
exercised.

• Get the approvals of the federal authorities (for some 
professions and activities).

• Completing all the documents necessary for licensing 
application including Insurance contracts and appoint-
ing agent and authenticate them. The authentication 
form shall be duly certified.

• After completing the required documents, the appli-
cant shall apply for the final approval of the activity. 
After that, the licensee shall ask to facilitate all the 
services in relation with his activity including permit 
for bulletin board, telephone, fax, telex, internet and 
mail box. In addition to obtaining work and residence 
visa from the competent authorities.

 
Guidelines to the membership in Umm Al- Qu-
wain Chamber of Commerce and Industry
  
• The license issued by the Economic Development De-

partment.
• Photocopy of the applicants’ passport or partners or 

the director in charge. 
• Signatures adoption form. 
• After completing the aforementioned procedures, 

the applicant shall pay all the prescribed fees in this 
regard.
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Ras al-Khaimah Economic Development De-
partment 

General terms and conditions to exercise trade activities 
• Compliance with the laws and policies of the United 

Arab Emirates. 
• Ensuring the safety and the security of society.
• It shall not be permissible for any profitable business 

without obtaining a license 
• Compliance with the laws and policies of any related 

official authority. 
• Compliance with the graceful Islamic Shari’a regulations 
• No practice of any type of games or activities that 

compromise general ethics 
• Gambling of any type is completely prohibited 
• Commitment to any future law that might be imposed 

by the related official government authorities 
• Compliance with any law or condition to be issued later

Documents required for licensing individual 
establishment 

• Completed the license application form 
• Copy of the passport and naturalization identification 

of the applicant. 
• Copy of the passport of the manager in charge (if 

there is one) 

• Educational degrees and past Professional experi-
ence for the license owner or the manager in charge 
if required by the business activity. 

• The approval of the other government parties de-
pending on the business activity.  

 
Documents required for licensing companies 

• Completed license application form 
• Passport copies of all partners with residence /visa 

details for expatriates, and naturalization identifica-
tion copies for UAE nationals 

• Passport copy of the manager in charge (if he is not 
one of the partners) 

• Proof of capital for limited liability companies from 
an exchange bureau or a bank or a budget from an 
accredited auditor 

Documents required for service agent 

• Completed license application form 
• Passport copy of the applicant specifying the resi-

dence or visa information 
• No objection letter from the licensee’s sponsor 
• Passport copy of the Local (the service agent) and 

a copy of his naturalization identification 
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Classification of transportation categories 

Municipality activity Cars numbers  Class

First class transportation More than 70 The Private(5)

First class transportation 69-41 The Private(4)

First class transportation 40-30 The Private(3)

First class transportation 29-20 The Private(2)

First class transportation 19-11 The Private(1)

Second class transportation 10-7 The excellent

Third class transportation 3-6 The first

First class transportation 1-2 The second

Fourth class transportation + 
rent heavy equipment -- The first

Fourth class transportation + 
land transportation -- Private(1)

Classification of contracting categories 

The Department Activity The Chamber Degree 

Private (A) The private(5)

Private (B) The private(4)

Ras Al-Khaimah Chamber of Commerce and Industry

Membership fees determining depends on the legal form, or on the type of activity practiced by 
the firm. These fees are divided into categories; their annual fees are as follows:

Classification of membership categories and fees:

Class New Renewal Capital

Private(5) 5500 5000 More than 1 billion AED 

Private(4) 5000 4500 500 million-less than 1 billion AED 

Private(3) 4500 4000 100 -499 million AED 

Private(2) 4000 3500 50-99 million AED 

Private(1) 3600 3100 10-49 million AED

Excellent 2400 2100 2,000,000-9,999,999 AED

The first 1800 1600 5,00,000-1,999,999 AED

The second 1450 1300 150,000-499,999 AED

The third(2) 1100 900 70,000-149,000 AED

The third(1) 700 600 50,000-69,999 AED

The fourth 500 450 Less than 50,000 AED
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The Department Activity The Chamber Degree 

The first building The private(3)

The first jurisdiction The private(2)

The second A/B The private(1)

The third A/B The excellent

The fourth A/B The first

The fifth A/B The second

The sixth The third (2)

Classification of tourism, travel and shipping companies 

Activity Class New Renew

Travel first 1800 1600

Tourism

Shipping

Shipping, clearance, wrapping 
and packing goods

Travel/tourism excellent 2400 2100

Travel/shipping

Tourism/shipping

Activity Class New Renew

Navigation/shipping

Navigation/shipping/clearance

Travel/tourism/shipping Private(1) 3600 3100

Tourism/travel/clearance

Passenger transport(sea 
transportation) 

Navigation Agencies / supply 
vessels

Navigation/ shipping/ 
Passenger transport

Private(2) 4000 3500

Travel/tourism/shipping/ 
navigation/ clearance

Private(3) 4500 4000

Shipping, clearance of cargo, 
services, supplying ships, 
provisioning ships with diesel, 
withdrawal of ships,  oil trade 
and its derivatives.

Private(4) 5000 4500

providing vessels and ships 
Services, clearance of goods 
Services, packages of goods 
services, shipping of goods 
services, the management 
and operation of ships and the 
under-shipping lines 
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Activity Class New Renew

Ship management and 
operation / transport and 
shipping / oil field services / 
contracting for establishment of 
oil pipelines and natural gas

Private(5) 5500 5000

Classification of banks and money exchange shops and insurance companies 

Activity Class New Renew 

banks private(5) 5500 5000

Money exchange shops private(5) 5500 5000

Insurance companies The private(5) 5500 5000

Insurance agents The private(2) 4000 3500

Classification of other activities 

Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Glass works 1 The third(1) 700 600

Glass works 2 The third(2) 1100 900

Cleaning works -- The third(2) 1100 900

Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Implementation of the 

interior design and 

landscaping of external and 

internal spaces

--
The second is the 
least

Paints and design/ decoration 

work
-- The second 1450 1300

Paints and design/ decoration 

work
The third(2) 1100 900

recruiting labourer -- The third(2) 1100 900

Installation of 

electromechanical , security 

and safety equipments

-- The second 1450 1300

Digging foundations , installed 

pillars, bases engineering 

services and geotechnical

-- The private(3) 4500 4000

consultancy , economic 

feasibility studies , engineering 

management services for 

projects and technical 

feasibility study

-- The excellent 2400 2100
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Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Management and operating 

ships
-- The private (5) 5500 5000

Transport and shipping -- The private (5) 5500 5000

Oil fields services -- The private (5) 5500 5000

Contracting of oil pipelines and 
natural gas construction

-- The private (5) 5500 5000

photography Studio 1 The third(1) 700 600

photography Studio 2 The third(2) 1100 900

Networks games -- The third(2) 1100 900

Cafes (small lease) -- The third(2)

Cafes (large lease) -- The third 1450 1300

Investing, establishing, 
ownership and managing 
valuable real estate projects

-- Private (1) 3600 3100

Investing in and establishing 
real estate projects

-- The second 1450 1300

real estate investment -- The excellent 2400 2100

Buying and selling real estate -- The excellent 2400 2100

Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Renting real estate -- The excellent 2400 2100

Maritime transport -- Private (1)

Land transport (outside UAE) -- From the excellent

Land transport (inside UAE) -- The excellent 2400 2100

real estate office -- The second 1450 1300

real estate services -- The second 1450 1300

Candies sale -- The third(2) 1100 900

Fishing supplies sale -- The third(2) 1100 900

Used cars Sale 1 The third(2) 1100 900

Used cars Sale 2 The second 1450 1300

Sale and repair of tires, an 
electronic balance and oil 
change

-- The second 1450 1300

Cars spare parts sale (original) -- The first 1800 1600

Sale of cars oil -- The first 1800 1600

Sale and repair of tires -- The first 1800 1600

Sale of videos and tapes(one 
activity)

-- The fourth 500 400
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Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Sale of videos and tapes(two 
activities)

-- The third(1) 700 600

Sale of Electronics 1 The third(2) 1100 900

Sale of Electronics 2 The second 1450 1300

Sale of fresh meat -- The third(1) 700 600

Sale of Henna -- The third(1) 700 600

Repair of TVs and radios 1 The third(1) 700 600

Repair of TVs and radios 2 The third(2) 1100 900

Repair of heavy cars -- The second 1450 1300

Repair of gold 1 The fourth 500 400

Repair of gold 2 The third(1) 700 600

Repair of bikes 1 The fourth 500 400

Repair of bikes 2 The third(1) 700 600

Repair of shoes 1 The fourth 500 400

Repair of shoes 2 The third(1) 700 600

Repair of sewing machines 1 The fourth 500 400

Repair of sewing machines 2 The third(1) 700 600

Organizing trips -- The second 1450 1300

Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Repair of electronic machines 1 The fourth 500 400

Repair of electronic machines 2 The third(1) 700 600

Repair of kerosene cookers 1 The fourth 500 400

Repair of kerosene cookers 2 The third(1) 700 600

Swords dressing 1 The fourth 500 400

Swords dressing 2 The third(1) 700 600

Diesel distribution -- The second 1450 1300

Diesel and oil distribution -- The first 1600 1800

Nuts distribution -- The third(2) 1100 900

Trade of sanitary equipment -- The third(2) 1100 900

Trade of industrial gases -- The first 1800 1600

Installation of security 
and safety equipment and 
extending sanitary fixtures

-- The second 1450 1300

distribution of medical supplies -- The first 1800 1600

Installed hanging ceilings and 
light partitions

-- The third(1) 700 600

Installed hanging ceilings and 
light partitions

-- The third(2) 1100 900
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Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Printing and photocopying 1 The fourth 500 400

Printing and photocopying 2 The third(1) 700 600

Hajj campaign -- The second 1450 1300

Calligraphy an d drawing 1 The fourth 500 400

Calligraphy and drawing 2 The third(1) 700 600

Vegetables and fruits 1 The fourth 500 400

Vegetables and fruits 2 The third(1) 700 600

Sewing and embroidering 1 The fourth 500 400

Sewing and embroidering 2 The third(1) 700 600

Nursery -- Nursery 1100 900

Fish bench -- The fourth Relieved 
of duties

Salon 2 The third(2) 1100 900

Villa -- The second 1450 1300

Training of female workers in 
women's beauty salons 

2 The third(2) 1100 900

Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Barber 1 The fourth 500 400

Barber 2 The third(1) 700 600

Veterinary clinic -- The third(2) 1100 900

A clinic(one specialization) -- The third(2) 1100 900

A clinic( more than one 
specialization)

-- The second 1450 1300

Medical centre the first or more 

Cafeteria and refreshments 1 The fourth 500 400

Cafeteria and refreshments 2 The third(1) 700 600

Cars' power 1 The fourth 500 400

Cars' power 2 The third(1) 700 600

Private school -- The second or more

According 
to the 
lease or 
capital 

Law office -- The second 1450 1300

Laundry 1 The fourth 500 400



57

Procedures and Fees Guide Investment Department

RAS AL-KHAIMAH

Activity Number of 
Sections Class New Renew 

Laundry 2 The third(1) 700 600

Butchery -- The third(1) 700 600

Carpentry -- The third(2) 1100 900

Furnishings -- The second or more 1450 1300

Ready-made clothes 1 The third(1) 700 600

Ready-made clothes 2 The third(2) 1100 900

contracting Electrical, health or 
pigments - one activity

-- The third(1) 700 600

contracting Electrical, health or 
pigments - two activities

-- The third(2) 1100 900

contracting Electrical, health or 
pigments - three activities

-- The second 1450 1300

Building maintenance -- The third(2) 1100 900

Building maintenance and 
design

-- The second 1450 1300

Wedding halls -- Private(2) 4000 3500

Investment assembly -- Private(1)and more 
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  Department of Industry & Economic–Fujairah
   Chamber of Industry & Commerce   
                     
Required Procedures & Documents for Foreign Investors to 
Establish Investment Projects 

   Licensing Foreign Company Branch

Licensing requirements to register a foreign company 
branch in Fujairah

 - Approval of the Ruling Secretariat.
 - Approval of the Ministry of Economy.
 - Approval of Municipality of Fujairah. 
 - Registration in the Chamber of Commerce.

Required Documents for Licensing:
 - Fill in licensing application form.
 - List of Trade Names.
 - Approvals of the official authorities according to type of 

activity.
 - Resolution of the main company’s Board of Directors 

approving to open a branch of the company outside the 
country.

 - Authorization of the director in charge.
 - Photocopy of the director’s passport.

 - Main Company’s Memorandum of association duly certified 
by the official authorities.

 - Main Company’s Registration Certificate duly certified by 
the official authorities.

 - Contract of Local Agent duly authenticated by the Notary 
Public.

 - Photocopy of lease contract duly authenticated by the 
Municipality.

Required Documents to cancel the licensing of the 

foreign company branch\ Representative Offices
 - Fill in the Licensing Cancelation Application Form.
 - Original License.
 - Main Company’s Resolution to cancel the branch of the 

company.
 - Letter from the Ministry of Labor and Social Affairs to 

approve the cancelation of license.
 - Resolution of the Ministry & Commerce to cross out the 

registered companies therein (for foreign companies).
 - Publish the cancelation in the Official Gazette.  

The maximum fee of the Foreign Company Branch is 5320 
AED and can be decreased according to type of activity. 

AL FUJAIRAH
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Dubai Department of Economic Development 
00971-4-2229922Phone No.: 
Call Center: 700040000
00971-4-2225577 Fax No.: 

Dubai Chamber of Commerce & Industry
 Free Call:  800 2426 237
International: (+971) 4 228 0000
Fax: (+971) 4 22211646

Sharja Chamber of Commerce & Industry
Phone No.: +971-6-5302222
Fax No.: +971-6-5302226
E-mail:scci@sharjah.gov.ae

Economic Development Department- Ajman
Phone No.: 06/7011110

Ajman Chamber of Commerce & Industry
Phone No.: +9716 7422177
Fax No.: +9716 7471666

Umm Al- Quwain Economic Development Department
Phone No.: 06/7652200
Fax No.: 06/7653322

Umm Al- Quwain Chamber of Industry & Trade
Phone No.: 06/7651111
Fax No.: 06/7655055

Ras al-Khaimah Economic Development Department 
Phone No.:+ 971-7- 2271222
Hot Line: 8007333
Fax No.: 971-7-2271444

Ras Al-Khaimah Chamber of Commerce and Industry
Phone No.: 07/2333511

Department of Industry & Economic
Amiri Secretariat:  Phone: 092222111
Fujairah Municipality: 092227000
Fujairah Chamber of Commerce & Industry: 092222400
Fujairah Free Zones Commission: 092228000
Industrial & Economy Department: 092242111 

Addresses & Numbers of Parties and contact persons 
Related to Investment In Order to Help Investors and 
Answer their Questions

Abu Dhabi Economic Development Department

Foreign Companies Transactions:
Mr. Ahmed Abdulla Al-Katheeri 
050/2022215    -  AALKATHIRI@adeconomy.ae
Mr. Mubarak Al- Mansouri 
  050/6431143 moalmansouri@adeconomy.ae

Customers Services Counter
 Mrs. Muna Al- Dhahiri   4017872

Investors’	Services & VIP Counter
Phone No. (4031313)
Website: Investor@adeconomy.ae

E-Services
Phone No. (4031333 -4031888)
E-Services Website (4031111)

Abu Dhabi Chamber of Commerce & Industry
Phone No.: +9716214000 
Fax No.: +97126215867 
E-mail: services@adcci.gov.ae
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PARTIES CONCERNED WITH LICENSING LSSUANCE

No. Name P.O.Box Tel. Fax Email web site

1 HH Dubai Ruler’s Court 12848 3533333 3535883  -  -

2 Dubai International 2525 2245555 2244074  www.dubaiairport.com

3  Department Of Health &
Medical Services

4545 3370031 3374563 info@dohms.gov.ae www.dohms.gov.ae

4 Dubai Customs 63 3455555 3450460 customersd@dxbcustoms.gov www.dxbcustoms.gov.ae

5  department Tourism
Commerce Marketing

594 2230000 2230022 info@dubaitourism.ae www.dubaitourism.ae

6  Department Of Economic
Development

13223 2229922 2225577 economic@dubai.com www.dubaided.gov.ae

7  Dubai Airport Free Zone
Authority

491 2995555 2995500  www.dafza.ae

8 Dubai Cargo Village 2525 2822822 2822793  www.dubaicargovillage.com

9  Dubai Chamber Of
Commerce & Industry

1457 2280000 2211646 Info.center@dcci.ae www.dcci.ae

10 Dubai motors zone 63 3335000 3338128  www.dxbcustoms.gov.ae

11  Dubai development &
Investment authority

500719 3697452 3697454 info@42international.com www.ddia.com

12 Dubai E- Government 90300 3304040 3304333 ahlen@dubai.ae www.dubai.ae

13 Dubai financial market 9700 3055555 3055566 helpdesk@dfm.co.ae www.dfm.ae
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No. Name P.O.Box Tel. Fax Email web site

14 Gold and Diamond Park 37370 3477788 3473206 dbabri@emmar.co.ae www.goldanddiamondpark.com

15  Dubai multi commodities
center

48800 3903899 3903897 office@dmcc.ae www.dmcc.ae

16 Dubai Health city 66566 3245555 3249000 info@dhcc.ae www.dhcc.ae

17 Dubai Industrial City 66066 3680230 3681095 Sales@dubaiindustrialcity.ae www.dubaiindustrialcity.ae

18  Dubai International
Financial

74777 3622222 3622333  www.dubaiifc.com

19  Dubai International
Financial Exchange

53536 3621177 3612130 contact@difx.ae www.difx.ae

20  Dubai Investment Park 28171 3347437 3371571 infodip@dipark.com  

21 Dubai Internet City 73000 3911111 3919000 customercare@dubaienternetcity.ae www.dic.ae

22 Dubai logistics City 74241 3214040 3435505 info@dubailogisticscity.ae www.dubailogisticscity.net

23 Dubai Maritime City 17000 3243414 3244858  www.dubaimaritimecity.com

24  Dubai Marina 37737 3992299 3992399  www.dubai-marina.com

25 Dubai Media City 53777 3914555 3914616 info@dubaimediacity.com www.dubaimediacity.com

26 Dubai Textile City 50961 3531551 3530257 texmas@emirates.net.ae www.texmas.com

27 Dubai Municipality 67 2215555 2246666 info@gov.ae www.dm.gov.ae

28 Dubai Port World 1700 8815555 8817777 info@hbg.ae www.dpworld.com

No. Name P.O.Box Tel. Fax Email web site
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No. Name P.O.Box Tel. Fax Email web site

29 Dubai Silicon Oasis 6009 2027741 2997525 info@dso.ae www.dso.ae

30 Dubai Sport City 111123 3293300 3293388 info@sc.ae www.dubaisportscity.ae

31 Techno Park 16777 3328835 8814488 info@tp.ae www.tp.ae

32 Land Department 1166 2222253 2222251 info@dubailand.gov.ae info@dubailand.gov.ae

33  Roads & Transport
authority

11889 2844444   2065555 info@rta.ae www.rta.ae

34 Ministry Of Economy 3625 3141 555  jamal@economy.ae www.economy.gov.ae

35 Ministry Of  Education 3962 2633333   http://www.moe.gov.ae/

36  Ministry Of Finance &
Industry

1565 3939000 3939738 mofi@uae.gov.ae www.mofi.gov.ae

37 Ministry Of Health 1853 3966000 3965666  www.moh.gov.ae/intro

38 Central Bank Of UAE 448 3939777 3937802 Cbdxb01@emirates.net.ae www.cbuae.gov.ae

39  Ministry Of
 Communication

1131 2953330 2953334 entisar@moc.uae.gov.ae www.moc.gov.ae

40  Ministry Of Environment
& Water

1509 2958161 2957766 moew.gov.ae www.moe.gov.ae

P.O.Box Tel. Fax Email web site
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• Board Resolution- can be attested by JAFZA
• Managers Passport Copy
• Specimen of Signature of Manager can be attested by JAFZA
• Original FZE Application Form-Typed

Costs
• Registration Fee: Dhs.10, 000 
• Capital: Dhs.1, 000,000.00 Capital for FZE. (The Capital is refundable after receiving the 

License)

FREE ZONE COMPANY (FZCO)

MULTIPLE INDIVIDUAL SHAREHOLDERS (MIN 2 PARTNERS MAX 5)
• Business Profile of Individual
• Passport Copy of Owner
• Original Bankers Reference
• Board Resolution- can be Attested by JAFZA
• Managers Valid Passport Copy
• Specimen of Signature of Manager can be attested by JAFZA
• Original FZCO Application Form-Typed

Costs
• Registration Fee: Dhs. 15,000 
• Capital: Dhs. 500,000.00 Capital should be deposited in a Bank in Dubai for FZCO. (The 

Capital is refundable after receiving the License)

Jebel Ali Free Zone:

• Opening a Branch of your company.
• Establishing a New Free Zone Company (FZCO). Number of Partners between 2-5.
• Establishing a New Free Zone Establishment (FZE). One Owner (no partner).

BRANCH: 

•   Certificate of Registration - Duly Notaries and Attested by UAE Embassy
•   Memorandum and Article of Association - Duly Notaries and Attested by UAE Embassy
•   Board Resolution-Duly Notaries and Attested by UAE Embassy Managers   Passport 

Copy
•   Specimen of Signature of Manager can be attested by JAFZA
•   Passport copy of manager and legal representative

Costs for Starting a Business in Jebel Ali Free Zone
• Registration Fee: Dhs.5, 000 
• Capital: No capital required 

FREE ZONE ESTABLISHMENT (FZE) 

(One Individual SHAREHOLDER)
• Business Profile of Individual
• Passport Copy of Owner
• Original Bankers Reference
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 There are several types of licenses available in Jebel Ali Free Zone.

Facility Type Annual Rent Area (Size) Insuranc Name 
Plate

Standard office   
(G+1)

Dhs: 48 000.00
Dhs: 1800.00

26.88 sqm 
As Per Availability Size

Dhs.4/sqm Dhs.500

LOB14,15,16,17
Inner-View
External-View

Dhs.1, 900/sqm, 
Dhs.2, 000/sqm, 

As per the client request Dhs. 4/sqm Dhs.500

Jafza View 18 -19
(Open Office)

Dhs.2,100/sqm, 
Dhs.2,500/sqm

As per the client request Dhs. 4/sqm Dhs.500

Warehouses Dhs.600.00/sqm 619,555 ,313 sqm Dhs. 300 N.A.

Factory / LIU Dhs. 650.00/sqm 555, 543, 618 sqm Dhs. 300 N.A.

Plot of land The rents are de-
cided as per the 
location of land. 
AED35.00-80.00

The rents are decided as 
per the location of land.
Minimum area of 8,000 
sqm

N.A. N.A.

There are several types of licenses available in Jebel Ali Free Zone.

License Type Annual Fees

1.General Trading License Dhs. 30,000

2.Trading License Dhs. 5,500-9,000

3.Industrial License Dhs. 5,500

Please refer to http://www.jafza.ae/en/becoming-a-client/activity-classifieds.html for 
permitted list of activities (subject to change)

Additional Costs: (please contact us for fees)
• Telephone line
• Fax line
• PO Box
• Dubai Chamber of Commerce

Application Check List:
In order to set up a company in Jebel Ali Free Zone, the following documents are required:

• Application for Facility. (Available in our website www.jafza.co.ae)
• Passports copy of each Individual (share holders and Managers) 
• Bank Reference for each individual
• Project Summary.
• Parent Company’s Profile. (In case of Branch formation)
• Application for Registration a Free Zone Company “FZCO”. (In case of establishing a 

FZCO)
• Application for Registration a Free Zone Establishment “FZE” (In case of establishing a 

FZE).
• Once off, non-refundable application fee of 500 Dhs. 
• For more information please visit www.jafza.ae or contact 800-Jafza (52392)
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b) EXISTING TENANTS (for office expansion):
• Existing companies can expand their business operations at the same rental rate they are 

currently paying with a minimum of *AED 2,000 per sq.m.

ADDITIONAL INFORMATION:
• At Dubai Airport Free Zone you will be joining many other leading international companies, 

from various high-profile business sectors, who have already been attracted to world-
class facilities and services, a tax-free environment and other unmatched benefits. The 
Dubai Airport Free zone provides the infrastructure that will allow you to run a successful 
business in the Middle East. 

• The Dubai Airport Free Zone. Raising the standards. www.dafza.ae 

Free Zone Establishment (FZE):

• This can be formed by one shareholder either individual (a person) or non-individual (a 
company)

• Share capital required is AED 1 million (USD 272,500/- approx.)

Free Zone Company (FZCO):

• This can be formed by minimum of two shareholders and maximum five shareholders. The share-
holders can be individuals (People) or non-individual (companies) or a combination of both.

• Share capital required is AED 500,000 (USD 136,000/- approx.)

Branch:

• Overseas company can set up a branch of its company in the Free Zone
• No share capital is required.

(Please Note: In all cases the share capital is not a fixed deposit)

Dubai Airport Free Zone 

offers many benefits and incentives that no company or business establishment 
can resist. Here are a few points that we can list for you:

• 100% Foreign Ownership
• 100% Repatriation of Capital and Profits
• NO Corporate Taxes for 50 years
• NO Currency restrictions
• NO Personal Income Tax
• NO Custom Duty

Setting up a company in the Dubai Airport Free Zone is very simple and the procedures are 
streamlined, quick and hassle-free.

Types of companies that can be formed in the Free Zone are:
• Free Zone Establishment (FZE)
• Free Zone Company (FZCO)
• Branch of your existing company 

Promotional Rates as follows:
NEW CLIENTS: 

• Annual Rental Rates starting from *AED 2,200 – 2,800 per sq.m & Service Charge of AED 
350/- per sq.m

• Rate as per the building location
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Facilities:
• Office Units
• Light Industrial Units (LIU)
• Land Sites

Type of Trade Licenses:
• Trading License – AED 10,000 per year (USD 2,720/- approx.)
• Service License – AED 10,000 per year (USD 2,720/- approx.)
• Industrial License - AED 10,000 per year (USD 2,720/- approx.)

(Note: Overseas companies can obtain a service license under 100% ownership)

Registration Fees:

Company Amount (AED) Remark 

FZE AED 10,000/-(USD 2,725/- approx.) One time payment 
FZCO AED 15,000/-(USD 4,081/- approx.) One time payment 
Branch  ----- -----

• Employment Visa: AED 1,900/- per person (USD 517/- approx.):
• Entry Permit
• Health Card
• Company Employment Card for 3 years
• Medical & Residence Visa for 3 years.
• Branch of your existing company: no share capital required

a)  Office: For every 50 sq.m company, an entitlement of 4 employee visas
b)  LIU : Number of visas is approx 20
c)  Land : Number of visas subject to approval

The number of visa entitlement will depend on the facility leased. To increase the number of 
visas, client needs to increase the size of the office.

Charges for 50 sq.m Office Space:

DESCRIPTION FZE FZCO BRANCH 

Area (in square meters) 50 sq.m 50 sq.m 50 sq.m

Rate (per sq.m) AED3,300 AED3,300 AED3,300

Annual Rent AED165,000 AED165,000 AED165,000

Service Charge (350 per sq.m) AED17,500 AED17,500 AED17,500

Total Rent + Service Charge AED 182,500 AED 182,500 AED 182,500

License Fees AED10,000 AED10,000 AED10,000

Registration Fees AED10,000 AED15,000 -----

Security Deposit (Refundable 
on termination of lease) 

AED 30,000 AED 30,000 AED 30,000

Postal Services “P.O. Box“ AED1,010 AED1,010 AED1,010

Commercial Operations de-
posit (visas, etc) 

AED20,000 AED20,000 AED20,000

Knowledge Fees AED 10 AED 10 AED 10

Total Net Payable AED 253,520
(USD 69,000/- 
approx)

AED 258,520
(USD70,500/-
approx)

AED 243,520
(USD65,000/-ap-
prox)

*Payment To Be Made In Full
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Documents required for Initial Approval:
• Application Form – all information to be typed
• Letter of Intent
• Company Brochure / Profile
• Company Audited Financial Report - Branch
• Original Bank Reference Letter (shareholder / individual) – FZE & FZCO only
• CV and Passport Copy (shareholder/authorized person/manager)
• No Objection Letter from sponsor – if the company is in UAE

Dubai Airport Free Zone Authority, P.O. Box 491, Dubai, UAE
• Tel: +971 4 202 7000, 
• Fax: +971 4 202 7766, 
• Email: info@dafza.gov.ae
• www.dafza.ae

    Hamriyah Free Zone Zone Investment Incentives

• 100% Tax exemption environment.
• 100% Company ownership.
• 100% Exemption from all commercial levies.
• 100% Repatriation of capital and profits. 

  
Additional Advantages:

• Land lease for 25 years renewed for similar period.
• Steady land lease over the first five years.
• The possibility to obtain a license within 24 hours of submitting all requisite documents. 
•  The easiness to obtain the employment and guarantee documents, especially after the depart-

ment of naturalization and residency in Sharjah has opened its branch in the zone recently.
• Economical workforce of varied efficiencies and numbers meeting different proposes of 

investment in the zone without any restrictions on the employment in respect of number, 
nationality, or any other restrictions. 

•  Pre-built warehouses and office units for lease.
• International business center with 100 integral office units equipped with conferences ser-

vice as well as the secretary, network, communication services.
• On-site accommodation for investor’s personnel including recreation center and health 

club and adequate living level. 
• Highly developed infrastructure, telecommunication link and access to three sea ports on 

both coasts in addition to Sharjah International Airport.
• Abundant and inexpensive energy along with 46 inch pipeline stretching  along 30km from 

Sharjah to Hamriyah Free Zone to aid the major industry.
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National Industrial License:

Companies holding a National Industrial License are allowed customs duty exemption on their 
products imported into the AGCC states. This License provides the license holder the same 
status as local or AGCC companies inside the UAE. 

A National Industrial License is issued on the following conditions:
• The company is a manufacturing concern registered in any of the AGCC (Arabian Gulf 

Cooperation Council) countries 
• At least 51 % of the ownership or  shareholding is held by an AGCC citizen  and, 
• At least 40 % of the value of the product is added in the Free Zone.
• The holder of National Industrial License can import raw materials for the purpose of 

manufacturing, processing and/or assembly of specified products. The finished products 
may be exported outside the UAE. The activity must comply with the National Industrial 
Production Certificate, issued by the Ministry of Finance & Industry to the License holder.

License Fees:

Fees Dhs. US $(Approx)

Industrial License 2,750 750

Commercial License (5 Items) 2,750 750

General Trading License (exceeding 5 Items) 12,000 3,270

Service License 2,750 750

Incorporation – FZE & FZC (one time fee) 9,000 2,460

Revision of License 500 140

How to establish your commercial activity in Hamriyah Free Zone?
• Tentative resume about the project (For warehouses and lands enquiries only).
• License Application form.
• Project approval.
• Legal documentation.
•  Signs agreement.
• Issuance of license.
• Establishment stage.
• Building occupation permission.

Required Legal Documentation 

Branch of a Local/International company
•  License or Certificate of Commercial Registration from the Economic Department. (Nota-

rized copy) for the local company, Certificate of Incorporation/Good-standing (Notarized 
copy).

•  Memorandum and Articles of Association of the company. (Notarized copy).
•  Board Resolution for opening a branch in Hamriyah Free Zone and to appoint the man-

ager for the Free Zone operations (Notarized copy).
•  Bank’s reference letter regarding creditworthiness of the company (Original).
•  A letter of appoint the manager for the Free Zone operations with a form of his authorized 

signature (Notarized copy) and a copy of the manager’s passport.
•  A letter of appoint the proxy with a form of his authorized signature (Notarized copy) and 

a copy of his passport.

New Incorporation:
• Free Zone Establishment (FZE) 
• Free Zone Company (FZC)
• Free Zone Establishment (FZE)
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Is a single share holder limited liability company which can be incorporated in Hamriyah Free 
Zone. The minimum capital requirement for incorporating a Free zone Establishment (FZE) 
is Dhs.150,000 (Approximately US$ 40,000). However Free Zone Company (FZC) will be a 
similar incorporation with multiple shareholding (maximum 5 shareholders). An FZE / FZC is a 
limited liability entity.

Important aspects of an FZE / FZC:
• Not only natural persons but juristic persons.
• The Registration/Incorporation Charge is US $ 2466.
• FZE / FZC's, like branches of local or foreign companies, will have to get a Free Zone 

License after incorporation/Registration.
• The minimum share capital for FZE/ FZC is US$ 40,000. This will not be blocked, but can 

be used for business.
• An FZE Shares shall be in multiples of US$ 40,000, whereas an FZC Shares shall be in 

multiples of US$ 274.
• No share may be transferred without prior written approval of HFZA.
•  The Financial Years shall be from January to December each year, except the com-

mencement of the first year which shall be the date of Incorporation. 

Incorporation Procedure
• An FZE Application (contains format of Memorandum also) needs to be submitted with 

documents.
• On Approval of the Project for which the FZE/FZC is proposed to be incorporated, HFZA 

will issue a letter to a UAE bank of the Investor's choice to open an account in the name of 
the FZE/FZC and to deposit the minimum capital.

• On production of bank's letter for receiving the minimum capital in the new FZE/FZC bank 
account, HFZA will issue a FZE / FZC Certificate of Incorporation after signing the agree-
ment.

• The Investor can start withdrawing the amount for his business on submission of original 
Certificate of Incorporation to the bank.

Minimum Legal Requirements
• Free Zone Establishments (FZE) / Free Zone Company (FZC) should abide by the FZE / 

FZC Implementing Rules and Regulations. FZE Implementing Rules and Regulations are 
equivalent to its Memorandum and Articles of Association where as FZC Implementing 
Rules and Regulations are equivalent to its Articles of Association.

• FZE/FZE should submit its audited financial statements to Hamriyah Free Zone Authority 
every year within 3 months from the end of the financial year.

• There should be at least 2 Directors and a Secretary for FZE / FZC's.
• At least one of the Directors and the Secretary must be residents.
• The offices of Director and Secretary may be held jointly by a single person.

For Individuals
• Personal details of the Owner (copy).
• Bank’s reference (Original).
• Letter of Appointment for the Manager with specimen signature (Notarized) along with his passport copy.
• A letter of appoint the proxy with a form of his authorized signature (Notarized copy) and 

a copy of his passport.

For Companies
• Certificate of Incorporation/Registration of the Company. (Notarized)
• Memorandum and Articles of Association of the company. (Notarized copy).
• Board Resolution for opening a branch in Hamriyah Free Zone and to appoint the man-

ager for the Free Zone operations (Notarized copy).
• Bank’s reference letter regarding creditworthiness of the company. (Original)
• Letter of Appointment for the Manager with specimen signature (Notarized) along with his 

passport copy.
• A letter of appoint the proxy with a form of his authorized signature (Notarized copy) and 

a copy of his passport.
          E–Office Package: (Commercial 25,000) 2 visas /  (General Trading 35,000) 3 visas 
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General Trade License:
• The annual Fee for « General Trade License is : AED 12,000/= per  year.
• Trade License for (1-5 related items)
• The Annual fee is AED 2,750/= per year

Facilities
Rent

(AED)
License

Fee
Misc.

Charges
Refundable

Deposit

Offices

15m2
1,075/m2 17,000 2,750 4,280 2,500

20m2
1,075/m2 21,500 2,750 4,280 2,500

25m2
1,200/m2 42,500 2,750 4,280 2,500

41m2
1,200/m2 69,700 2,750 4,280 2,500

Warehouses 

(Deluxe offices attached)

275 m2 75,000 2,750 4,280 5000
307 m2 80,000 2,750 4,280 5000
416 m2 95,000 2,750 4,280 5000

614 m2 130,000 2,750 4,280 5000

per m2 -/35 .Inner Harbour: AED .per m2 -/25 to -/20.AEd *:(M2 2,500 .Land (Min

50003,7202,750As per Aream2/ 25 

Warehouses (Deluxe offices attached)

For formations of new company as Free Zone Establishment, following are the requirements:

HFZ licences are issued only to companies. 
• To assist those who do not have a company, we can incorporate for them a new limited 

liability company in the form of a single shareholder Free Zone Establishment (FZE) or 
a multi-shareholder Free Zone Company (FZC). The additional requirement for this is a 
minimum capital of AED. 150,000/- to be deposited in a UAE bank for a day and pay-
ment of a one time incorporation charge of AED. 9,000/- (For branches, these are not 
required).

Miscellaneous charges are for :
• Offices: Company Name approval, Web-site listing, P O Box, Insurance 
• Warehouses: Company Name approval, Web-site listing, P O Box, Insurance and Pest 

Control
• Land: Company Name approval, Web-site listing and P O Box

Electricity Deposit and connections charges 
• (For land Warehouses only) will be handled by SEWA.
• Registration with Sharjah Chamber of Commerce, For those who require, can only be 

done after HFZ licencing on payment of AED. 2,225/-
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Tax Incentives:
• An oppressive and restrictive tax regime is the most effective way to kill business and ini-

tiative. A lenient and customer oriented tax structure makes the SAIF-Zone an attractive 
business proposition. 

• 100% exemption from corporate and personal income taxes, for the company, the Investor 
and their employees.

Trade Incentives:
• In order to maintain flourishing trade in a competitive business environment, SAIF-Zone 

offers excellent trade incentives. This is evident from the fact that the number of compa-
nies has gone up from just 55 in 1995 to more than 1800 in June 2005. 

• 100% foreign ownership
• 100% repatriation of capital and profits
• 100% free transfer of funds
• 100% exemption of import and export duties
• 25 years lease extended to similar period

Business Incentives 
  
     SAIF-Zone offers its patrons extremely attractive incentives. 

• Geographically well positioned with excellent land, sea and air links to the rest of the world, 
SAIF-Zone is a dream come true for the businessman. Modern premises, equipped with 
the latest facilities and a secure environment ensures maximum returns for the investor. 

• Access to over 2 billion consumers 
• Strategic location between east and west 
• Abundant and inexpensive energy 
• Competitive fee structure, property & management leases 
• 24-hour hotline for equipment and provision of labour 
• Unlimited work force with an economical wage structure 
• Sponsorship & visas for all staff 
• Highly qualified bilingual staff 
• Access to ports in the Arabian Gulf & Indian Ocean 
• International air links across the world via Sharjah International Airport 
• Back-up services include those provided by the Sharjah Chamber of Commerce and In-

dustry, Sharjah Expo Center and over 40 international banks. 
• Speed, reliability and cost-effectiveness have been the cornerstone of Sharjah>s indus-

trial policy. A stable government, proactive policies, solid industrial base and an attractive 
incentives package have drawn a very high proportion of foreign investments into Sharjah 
in recent years. 

Sharjah Airport International Free Zone

SAIF-Zone
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Trading License 

This license is issued to foreign/UAE companies/Free Zone Entities who wish to carry out trad-
ing activities in the Free Zone.

Number of Activities Amount Term

 Trading (One Activity) Dh. 3900  Annual

 Trading (Two activities) Dh. 5200  Annual
 Trading (Three Activities) Dh. 6500  Annual

 Trading (General Trading license) Dh. 9100  Annual

Professional Services License 

This license issued to foreign/UAE companies/Free Zone Entities who wish to carry out the 
business of providing professional/services in the Free Zone. 

Activity Area  (sqm) Lease Term

Services License   Dh. 6500  Annual

Industrial License: 

This license is issued to foreign/UAE companies/Free Zone Entities who wish to carry out man-
ufacturing activities in the Free Zone.

Activity Amount Lease Term

Industrial License   Dh. 9100  Annual

AJMAN FREE ZONE

Advantages
• 100% Business Ownership
• Competitive pricing on premises.
• No hidden fees. 
• No hidden charges. 
• Cheap energy. 
• The most economical wage structure and easy access to vast work force. 
• Total exemption from all import and export duties.
• Total elimination of all service charges and hidden fees. 
• Exceptionally low handling charges. 
• 20 years land contract is renewable for another 20 years guaranteeing 40 years tax free operations.
• Lowest lease prices.
• World class infrastructure.
• Lowest tariffs in the region.
• Single Window Clearances (Licensing, Immigration, etc)

Corporate Benefits
• - 100% foreign ownership.
• -100% repatriation of capital and profits - No personal income tax.
• -No corporate tax - Low labor cost. 
• -No Red Tape

License Type: 
Ajman Free Zone welcomes all types of businesses, it produces 4 types of license namely: 
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• Payment: One Installment
• License available: Trading License & Professional Services License 

Offices: 
It is Executive Office. We provide you telephone line, fax line and P.O.Box address and network 
connection.  It is located near Ajman Port.  

Services Payment

  Lease Agreement Annual 

Capital 185,000 DHS

License available Trading License & Professional Services License 

Security Available 24 hours 
Hygiene Rest rooms in each floor 
Cleaning Services Daily 
Parking Available 

Additional Fees

Services  Fees  Payment way

Guarantee (Refundable) Dh. 5,000 One Time

Maintenance   Dh. 200  Annual

Office Sign Board Dh. 200 One Time
General Services  Dh. 250 Annual

Sewages Dh. 2400 Annual

National Industrial License: 

This license is issued to a registered company operating in the Free Zone who meets the fol-
lowing eligibility criteria: 

• The company should be registered with GCC with a GCC national/s owing majority share 
holding of 51% or above. 

• At least 40% of the manufacturing process should be accomplished in the Free Zone. 
• Companies holding a National Industrial License are eligible for duty free exports to the 

member states of the Arab Gulf Cooperation Council. 

Activity Amount Lease Term

 National Industrial License   Dh. 9100  Annual

Facilities 

Electronic Office Center (EOC): 

The electronic Center>s mission is to equip entrepreneurs with the necessary tools to start , 
sustain and expand a successful enterprise. 
Fees:

Activity Amount Lease Term

 Eoc facilities utilization Dh. 18000  Annual

Maintenance Dh. 200 Annual

General Services Dh. 250 Annual

• Capital: Dh. 185,000 
• Lease Agreement: Annual 
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Old Building 

Block Area By sq.mt Annual Rent

  A - B -C - D & E  16 33,000 Dhs

New Building 

Block Area By sq.mt Annual Rent

 A1   From 26 to 39
Dhs Per sq.mt 1,800 B1    25 , 30 & 31

 C1  26, 30, 34 , 36

Warehouses:
World class infrastructure new warehouses have been made for our customers, the size of this 
new area is about five million square feet and it includes 286 warehouses which are equipped 
with all necessary services, in addition of provision sophisticated residential area for workers in 
order to provide the best services for our investors 

Area : Block A - B - C 

Block Area By sq.mt Annual Rent

  A - B -C

225

Dh. 300/per sqm
280
360
540
560

Area : Block D - E -F 

Block Area By sq.mt Annual Rent

  D - E - F

300

Dh. 300/per sqm
257
300
330

Area : Block G 

Block Area By sq.mt Annual Rent

G 250 Dh. 300/per sqm
1000 Dh. 270/per sqm

Additional Fees 

Name Amount Lease Term 

Guarantee (Refundable) Dh. 5000 One time
Maintenance Dh. 1000 Annual
W/H Sign Board Dh. 750 One time
General Services Dh. 500 annual

Notes: Number of employment visa is linked to the company activity. 

Lands: 

AFZA offers land plots of minimum size 2000 s.q m and the term of lease is annual.  All land 
plots located in Ajman Port.
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Fees 

Name Area By sq.mt Annual Rent 

Land min 2000 Dh. 20/per s.qm (Annual) 

Notes: Number of employment visa is linked to the company activity. 

Type of ownership 

Free Zone Entity (FZE):

FZE is an entity formed and registered in Ajman Free Zone and regulated by the Free Zone 
Authority, in accordance to the Amiri Decree No. 3 of 1988 as amended by the Amiri Decree 
No. 3 of 1996. FZE enjoys a separate legal entity and is owned (100%) by either a person or a 
corporate body. Such an entity must have a capital equivalent to US $ 50,000. The liability of 
the owner is limited to the amount of the share capital. 

Required Documents :
• Passport copy with validity six months 
• One color photograph  
• No Objection Letter from the existing sponsor if the applicant is a resident of the UAE 
• Business in plan in case of service and industrial license
• Fees:  Dh. 100  

Free Zone Company (FZC):

Licenses under this category are issued to Free Zone Companies incorporates within the Free 
Zone in accordance with the Amiri Decree.Such company enjoys a separate legal identity and 
the liability of its owner is limited to the value of the paid up shared capital. 

Required Documents: 
• Passport copy with validity six months for each partner 
• One color photograph for each partner 
• No Objection Letter from the existing sponsor if the applicant is a resident of the UAE
• Business in plan in case of service and industrial license 
• Fees:  Dh. 100  

Branch of a Foreign Company (BFC):

Licenses under this category are issued to foreign companies established outside the UAE that 
intend to incept a branch or a subsidiary of their foreign registered company. The activity may 
be commercial, industrial or professional/services. 

Required Documents :
• Passport copy with validity six months of the representative or manager of the company
• One color photograph
• Incorporated or registration certificate from the competent authority in the country where 

the company is registered
• The memorandum AND / OR articles of association of the company
• Decision of resolution of the competent authority of the company authorizing it to invest or 

carry out the specific activity in the Free Zone and appointing a representative or manager 
with power of attorney duly notarized and legalized to act on behalf of the company

• Business Plan is regard in case of service and industrial license.
• Fees:  100 DHS

Note:-
• Document 3, 4 and 5 should be attested
• certified by the UAE Embassy and UAE Ministry of Foreign Affairs.
• Sending Company Name Approval to Chamber of Commerce ( First Day )
• Calling the investor in order to sign the documents and pay ( Second Day  
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License Type Issued To Activities Allowed

General Trad-
ing 

Companies incorporated 
outside or legally estab-
lished outside UAE.

 - Trading PurposesCompanies incorpo-
rated outside or legally established outside 
UAE.

Management & 
Consultancy

Companies incorporated 
outside or legally estab-
lished outside UAE.

 - Management & Consultancy Companies 
incorporated outside or legally established 
outside UAE. Management & consultancy 
services (except for shipping agencies)

Special License ------- -------

ABR Free Zone  (Umm Al-Quwain) 

How to start a business in ABR Free Zone 
•  A company interested in setting up a project with the Ahmed Bin Rashid Free Zone ( ABR) 

needs to submit a completed application form.
•   After receipt of the completed application form the Free Zone Authority will consider the 

proposal. Once provisional approval has been given the Company or their legal represen-
tative will be called for a meeting to discuss and finalize details of the project. 

•  Upon finalization of project details, the Authority will prepare Lease and Secondment 
Agreements for signature. 

• When the agreements have been prepared a meeting between the company and the au-
thority will be arranged, during which the Lease and Secondment  Agreements will be 
signed. The applicant Company will then be asked to pay the Special License fee prior to 
issue of the aforesaid License. 

• The Lease Agreement between the Authority and applicant Company will be for a period 
of fifteen years with an optional renewal period to be agreed upon.

•  Under this Agreement the Authority will sponsor staff on behalf of the company. Applica-
tions for entry permits may be submitted once the Lease & Secondment  Agreements 
have been signed, Special License issued and construction commenced. Staff sponsored 
by the Authority may not obtain employment outside the Free Zone in the UAE. 

•  A Special License is issued upon signing of Lease & Personnel Secondment  Agreements 
between the Free Zone Authority and Investor, valid for one year & is renewable annu-
ally. 

Investment Incentives 
• No Corporate Taxes for a minimum of 15 years. 
• No Import Duties, No Export Duties.
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FACILITIES ( FLEXI DESK):
The following tables give you the basic cost of the various licenses, facilities and the other 
charges applicable with mentioning other direct costs at the notes section:-  

COMMERCIAL LICENSE

BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 2
B-) SHARED OFFICE / FLEXI DESK-RAK

PACKAGE AED STATUS

Commercial  License 3650 Per year
Registration Fees 7000 One-off fee
Shared Furnished desk 12500 Per year 
Service Fees 1200 Per year 
DISCOUNT OFFERED ON FACILITY - 4350
Total  in UAE AED 20,000
Applicable for 1 visa (investor AED 3870, employmentAED4670)

COMMON NOTES: 
• It takes 2 to 3 days to register the company from the date of submitting the application and 

settling the full payment.
• The Commercial License allows dealing with 7 similar categories or 2 different categories.
• Cancellation Charges: 
• Additional fees have to be made for legal documents in case of FZC (AED 2350 - one-off fee)
• Legal documents charges for more than 3 partners - AED 3000 for Legal Documents and   

AED 500 for Power of Attorney.
• To be eligible for “Investor / Partner status” the partner should have AED 50,000 worth of 

Share in the capital of the company.

RAK FREE TRADE ZONE

How to start a business in RAK Free Zone
In order to process your license, we need the following documents:-

• Application Form 
• Brief description of requested project.
• Copy of passport.
• Bank Statement - Minimum capital AED 100,000 (For New Establishment, Personal Bank 

Statement is required and for Branch, the Company Bank Statement of the last 3 months 
is required). In case of General Trading License & Real Estate license, it is required to 
submit the Bank Statement with Minimum capital of AED 500,000.

• No Objection Letter from the sponsor to set up business at the RAK Free Trade Zone 
(Only for UAE resident).

• Academic qualifications and professional experience in the particular field (in case of Con-
sulting & Services License).

In the case of the foreign branch, please submit the following:
• Registration Certificate  - attested by the UAE Embassy
• Letter from the Board Director declaring their interest to set up branch at the RAK Free 

Zone – attested by UAE Embassy. 
• Good Standing Letter – attested by UAE Embassy.
• Power Of Attorney Appointing a representative - attested by the UAE Embassy
• Company Legal Documents   - attested by the UAE Embassy.
• *  In case of Local Branch – all original documents are required and have to be attested 

by UAE Court.
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• In case of appointing a manager it is required to submit official appointment letter, trans-
lated educational certificate and power of attorney. Manager name need to be officially 
mentioned in the license.

FACILITIES (EXECUTIVE OFFICE, FLEXI OFFICE, FLEXI DESK , WAREHOUSE & LAND)
The following tables give you the basic cost of the various licenses, facilities and the other 
charges applicable with mentioning other direct costs at the notes section:-  

GENERAL TRADING LICENSE

RAK BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 4 EXECUTIVE OFFICE

PACKAGE AED STATUS

General Trading License 15000 Per year
Registration Fees 7000 One-off fee
Office - 16 M² 27200 Per year
Services Fee 1200 Per Year
Total  in AED 50400
Total in US Dollar $ 13808

RELATED NOTES:
• In case of renting Executive Office, the applicant has to pay one
•        month rent advance as a maintenance fee.
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case 
•        of renting executive office, flexi facilities.
• The applicant of executive office has to pay for the fixed telecommunication and IT ser-

vices charges of minimum AED 360 per month. 
• The applicant has to furnish their office. They have the option to allow RAK FTZ to offer  their 

service to procure the furniture and provide the quotation or applicant can select from the 
approved set of fixture and furniture from approved listed supplier to serve their needs.

RAK BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 2
SPECIAL FLEXI OFFICE

PACKAGE AED STATUS

General Trading License 15000 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Shared Furnished Office 26000 per year
Services Fee 1200 Per Year
Total  in AED 49200
Total in US Dollar 13479

RELATED NOTES:
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.

COMMERCIAL LICENSE

BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 4
A-)EXECUTIVE OFFICE

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 3650 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Executive Office   - 14 M² 23800 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 35650
Total in US Dollar 9767
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RELATED NOTES:
• In case of renting executive office, the applicant has to pay one month rent as in advance 

of the renting fees as a maintenance fee. 
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.
• The applicant of executive office has to pay for the fixed telecommunication and IT ser-

vices charges of minimum AED 360 per month. 
• The applicant has to furnish their office. They have the option to allow RAK FTZ to offer 

their service to procure the furniture and provide the quotation or applicant can select 
from the approved set of fixture and furniture from approved listed supplier to serve their 
needs. 

BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 2
OFFICE B-) SHARED / FLEXI OFFICE-RAK

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 3650 per year

Registration Fees 7000 one-off fee

Shared Furnished Office 19000 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 30850
Total in US Dollar 8452

RELATED NOTES:
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.

C-) SHARED WORKSTATION / FLEXI DESK-RAK

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 3650 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Networked Desk 12500 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 24350
Total in US Dollar 6671

RELATED NOTES:
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.

INDUSTRIAL PARK
D-) COMMERCIAL LICENSE –	WAREHOUSE.

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 3650 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Warehouse  - 205 M² ( including storing space 
, office & complementary services) 41000 per year

Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 52850
Total in US Dollar 14479

Normal Power Load
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BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 2
B-)SHARED WORKSTATION / FLEXI DESK-RAK

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 7500 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Networked Desk 12500 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 28200
Total in US Dollar 7725

RELATED NOTES:
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.

BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 2
B-) SHARED OFFICE / FLEXI OFFICE-RAK

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 7500 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Shared Furnished Office 19000 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 34700
Total in US Dollar 9505

RELATED NOTES:
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.

RELATED NOTES:
• * In case of renting warehouse, the applicant has to pay one month in advance of the rent-

ing fees in addition of the rental fees as a maintenance fee.
• The Renting charge is 280/M of power load – 15KW at Technology Park.

CONSULTANCY & SERVICS LICENSE

BUSINESS PARK –	BUSINESS CENTRE # 4
A-) EXECUTIVE OFFICE

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 7500 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Executive Office   - 16 M² 27200 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 42900
Total in US Dollar 11753

RELATED NOTES:
• In case of renting executive office, the applicant has to pay one month rent as in advance 

of the renting fees as a maintenance fee. 
• The applicant has to pay a Security Deposit - AED 3000 in case of renting executive office, 

flexi facilities or mobile office.
• The applicant of executive office has to pay for the fixed telecommunication and IT ser-

vices charges of minimum AED 360 per month. 
• The applicant has to furnish their office. They have the option to allow RAK FTZ to offer their 

service to procure the furniture and provide the quotation or applicant can select from the 
approved set of fixture and furniture from approved listed supplier to serve their needs. 
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COMMON NOTES: 
• It takes 2 to 3 days to register the company from the date of submitting the application and 

settling the full payment.
• The Commercial License allows dealing with 7 similar categories or 2 different catego-

ries.
• The General Trading License allows dealing with more than 7 categories.
• The applicant of executive offices has to pay for the fixed telecommunication and IT 

services charges of minimum AED 360 per month. Usage of telecommunication will be 
charged separately and will be billed every month

• One time installation fee AED 550 for the below mentioned items are applicable for all 
executive office setup.

Service Description QTY Installation Charge

 Phone 1
 Internet 1

 Analog Port 1

 Network Access Port 1

 Voice Mail 1

 Email 1

 Support Contract (Bronze) 1

Total Charges 550

• Urgent License preparation fees - AED 1000.
• Urgent Legal documentation charges - AED 1000
• Cancellation Charges: 

A-)INDUSTRIAL LICENSE –	WAREHOUSE.

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 5000 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Warehouse  - 205 M² ( including storing space 
, office & complementary services) 41000 per year

Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 54200
Total in US Dollar 14845

* Normal Power Load

• In case of renting warehouse, the applicant has to pay one month in advance of the renting 
fees in addition of the rental fees as a maintenance fee.

• The Renting charge is 280/M of power load – 15KW at Technology Park.

B-) INDUSTRIAL LICENSE - LAND / INDUSTRIAL & TECHNOLOGY PARKS

PACKAGE AED STATUS

Commercial License 5000 per year
Registration Fees 7000 one-off fee
Land – 5000 M  (IP & TP) 250000 per year
Service Fees 1200 Per Year
Total  in UAE AED 263200
Total in US Dollar 72110
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Before Issue of Registration Certificate AED 3000*

After Issue of Registration certificate but before issue of License AED 8000*
After Issue of License No Refund

(Plus additional cost depends on the case (visa cancellation, rent fees…etc*

• Additional fees have to be made for legal documents in case of FZC (AED 2350 - one-off 
fee)

• Legal documents charges for more than 3 partners - AED 3000 for Legal Documents and   
AED 500 for Power of Attorney.

• To be eligible for “Investor / Partner status” the partner should have AED 50,000 worth of 
Share in the capital of the company.

• In case of appointing a manager it is required to submit official appointment letter, trans-
lated educational certificate and power of attorney. Manager name need to be officially 
mentioned in the license.

• The below table represents the rent fees for one room in RAK FTZ Staff Accommodation 
excluding security deposit, ID & entry passes:

Location
Per Month
 Rent AED

Yearly Rent 
AED

Description 

Industrial Park 2300 27600

• Size up to 26 SQM
• 6 Bed Spaces in Each Room
• Minimum Lease Term 1 year
• Furnished with beds. AC and Lockers

Technology Park 2600 31200

• Size up to 26 SQM
• 6 Bed Spaces in Each Room
• Minimum Lease Term 1 year
• Furnished with beds. AC and Lockers

    FUJAIRAH FREEZONE

      FIELDS OF INVESTMENT
• Investors can avail of any of the three options: complain 
• Trading: Trading offices (fully furnished if required) can be leased to take benefit of the 

licensing advantages for import, export and re-export operations including local sales.
• Distribution /Warehousing : Units of different sizes (minimum area of 500 sq.mt) can be 

taken on lease for import, export and re-export of different commodities as well as general 
trading including local sales. 

• Investors can operate by using storage & packaging facilities in their warehouse to be-
come a distribution hub in the region at the most lucrative prices.

• Manufacturing : Investors can lease pre-built units or/and request the construction of cus-
tomized units from the Authority.

• Further the investor in the field of trade and manufacture can enjoy to distribute and sell 
in the U.A.E. market. 

How to start a business in Fujairah  Free Zone
In order to process your license, we need the following documents:

• Application Form.
• Brief description of your project.
• Copy of your passport.
• Bank Statement-Minimum capital Dhs 150,000 for free zone incorporations only.

Kindly submit the following documents, in case you are applying for a manufacturing license, as 
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your project has to be submitted for environmental clearance.
• Dully filled in environmental form (Forms attached). 
• Project Report 

WAREHOUSE:
The cost for setting up a Warehouse is as follows:

Scheme License Rent
Incorporation

Charges
FFZA 

Refundable 
Security Deposit

Warehouse Dhs.5,000/- Dhs.300/- Dhs.5,300/- Dhs.3500/- Dhs 15,000

Visa Charges + ID Card + Health Card – Dhs.1600/- per person
Deposit per visa – Dhs.1,000/- per person

LAND

Rent Dhs 15 (Min) per sq/m per year)

Incorporation Dhs 5,300 (One time)

License Dhs 5,000/- (Annual)

Chamber of Commerce Dhs 3,020/- (Annual)

Trading Offices:
For a speedy registration, please find attached our application form.
* Please be informed that our licensing procedure will be completed within one working day. 

Scheme
Virtual Office

(AED)
Flexi Desk

(AED)
Small Office/ Big Office

License & Rent 12,000
(minimum)

15,000
(minimum)

2,500 (min)
20,000 (Rent)

2,500 (min)
30,000 (Rent)

Incorporation 5,300 5,300 5,300 5,300
Free Zone Utilities 500 500 2,500 2,500

Refundable
Security Deposit 5,000 10,000 15,000 15,000

Visa 1,600 Dhs per person

Bank Details:
A/C No: 012000144809 in favor of Fujairah Free Zone Authority with National Bank of Fujairah, 
Fujairah Branch P.O. Box 887, Fujairah, UAE.
Swift Code: NBF UAE AFFUJ

Banking 
In Fujairah there are 18 banks operating and providing all the banking facilities locally and in-
ternationally. The License of Fujairah Free Zone entitles you to open an account in any bank of 
your choice immediately.  We would like to state that the banks in Fujairah strongly look at the 
feasibility of the project, securities and guarantees in the initial stages. Further, the bank also 
provides some funding at a later stage.

Visa
All your visa requirements (Transit and Visit) for visiting purpose are provided by the Authority. 
Visit Visa – 1 Week – Passport Copy reqd.

Links
All links and introductory to Government Departments will be provided by the Authority like 
Customs, Immigration, Civil defense, Chamber of Commerce.
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