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الوجيز
يقدم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية االقتصادية في دبي العديد من
الخدمات لقطاع المستثمرين والراغبين بمزاولة النشاط االقتصادي في اإلمارة ،وتأتي ضمن
هذه الخدمات العديد من اإلجراءات والخطوات والمعلومات الضرورية الهامة لمزاولة النشاط
بالشكل المثالي وفي أشكال قانونية متعددة تالئم كل فئة ،ويضم دليل الوجيز األشكال
القانونية المتعلقة بالرخص التجارية والصناعية والمهنية والسياحية ومتطلبات وشروط
هذه األشكال ونبذة عن الرسوم الخاصة بها.
تتوفر في هذا الدليل المحتويات التالية:
• معلومات بأهم المتطلبات العامة إلجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
• األشكال القانونية.
• اإلجراءات الرئيسية الخاصة بإجراءات التسجيل التجاري.
• قائمة رسوم إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
• وسائل التواصل معنا وعناوين مكاتب دائرة التنمية االقتصادية في دبي ومراكز
الخدمة والبنوك المعتمدة لديها.

أو ًال :معلومات عامة:
تتطلب العديد من األشكال القانونية واإلجراءات نفس الخطوات والمستندات المطلوبة
إلنجازها ،وفيما يلي قائمة بها حسب اإلجراء الرئيسي:
أو ًال :للحصول على الموافقة المبدئية:
 .1تعبئة استمارة التسجيل والترخيص التجاري طباعةً  ،تتوفر في الموقع اإللكتروني
للدائرة وفي فروع الدائرة ومراكز الخدمة المعتمدة لديها*.
 .2نسخة عن جواز سفر أصحاب الترخيص /المدير.
 .3نسخة عن خالصة قيد المواطن أو الهوية.
 .4نسخة عن صفحة اإلقامة أو تأشيرة الزيارة لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
 .5رسالة عدم ممانعة من الكفيل للمقيمين من غير مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي لممارسة النشاط اإلقتصادي.
 .6كتاب من دائرة المحاكم بعدم الممانعة من ممارسة التجارية لمن هو دون  21سنة،
للمؤسسات الفردية.
 .7النظام األساسي للشركة.
 .8الجدوى االقنصادية للمشروع.
 .9قرار مجلس إدارة الشركة األم بفتح فرع بإمارة دبي.
.10كتاب تفويض المدير المسؤول.
.11نسخة عن شهادة السجل التجاري للشركة األم.
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.12نسخة عن عقد تأسيس الشركة األم.
.13نسخة عن الرخصة األم.
مالحظة :بعد الحصول على الموافقة المبدئية يمكن حجز اسم تجاري مناسب من خالل موقع الدائرة
اإللكتروني ،أو زيارة أقرب مكتب خدمة معتمد من الدائرة (يرجى اإلطالع على مراكز الخدمة المعتمدة
الستالم المعامالت في الصفحة رقم  )25كما يمكنه حجز االسم قبل ذلك إن رغب.
*يمكن التقدم للموافقة المبدئية إلكترونيًا عن طريق موقع الدائرة اإللكتروني أو التطبيق الخاص باألجهزة الذكية
.Business in Dubai

ثانيًا :بعد الحصول على الموافقة المبدئية وحجز االسم التجاري:
 .1إيصال الموافقة المبدئية وجميع المستندات المقدمة سابقًا.
 .2نسخة من شهادة توثيق عقد اإليجار الصادرة من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي.
 .3عقد التأسيس مصدقًا حسب األصول ،للشركات بأنواعها.
 .4موافقة الجهات الحكومية األخرى على النشاط في حال تطلب األمر ذلك.
 .5عقد تعيين وكيل الخدمات /وكيل شركة مصدقًا حسب األصول ،للمؤسسات
والشركات المدنية المملوكة للمقيمين من غير مواطني مجلس التعاون
الخليجي  %100والتي تتضمن وكيل خدمات محلي من دولة اإلمارات العربية المتحدة.
بعد ذلك تتم عملية إصدار وطباعة الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة
«مذكور في جدول الحقًا».
تجديد الرخصة:
يتم عن طريق إرسال رساله نصية للرقم  6969وكتابة رقم الرخصة فقط وسيتم إرسال رسالة
نصية من دائرة التنمية اإلقتصادية بإذن الدفع الخاص بالتجديد أو الخدمات اإللكترونية المتاحة
على الموقع اإللكتروني للدائرة أو التطبيق الخاص باألجهزة الذكية Business in Dubai
أو زيارة أحد مراكز الخدمة التي تقدم خدمات الدائرة.
المنافذ التي يمكنك التقديم للخدمة من خاللها:
• موقع الدائرة اإللكتروني .www.dubaided.gov.ae
• التطبيق الخاص باألجهزة الذكية .Business in Dubai
• الرسائل النصية.

• المبنى الرئيسي للدائرة*.

• مراكز الخدمة المعتمدة لدى الدائرة*.

• كما يمكنك دفع الرسوم المستحقة لدى البنوك المعتمدة لدى الدائرة*.
*يمكنك اإلطالع عليها في آخر الدليل.
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ثانيًا :األشكال القانونية /الفروع /اإلجراءات الرئيسية الشائعة:

#

الشكل القانوني  /اإلجراء

صفحة

1

المؤسسة الفردية

5

2

شركة األعمال المدنية

5

3

شركة ذات مسؤولية محدودة

6

4

شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة

7

5

شركة تضامنية

8

6

شركة مساهمة عامة

8

7

شركة مساهمة خاصة

9

8

شركة التوصية البسيطة

10

9

مكتب ارتباط تجاري حكومي

11

10

مكتب تمثيل

11

11

فروع الشركات من إمارة أخرى

12

12

فروع الشركات األجنبية

12

13

فروع المناطق الحرة

12

14

بدء األعمال

13

15

حجز اسم تجاري

15

16

إلغاء رخصة

16

17

إلغاء الشركات الغير فعالة

17

18

إيقاف مزاولة النشاط للرخص المنتهية

18

19

الدمج

18

20

الرهن

19
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 .1المؤسسة الفردية
ما هي المؤسسة الفردية؟
هي المنشأة التي يمتلكها شخص واحد فقط وذلك لممارسة نشاط اقتصادي (تجاري،
مهني ،صناعي ،سياحي) وترتبط الذمة المالية للمؤسسة بصاحبها حيث إنه يتحمل كافة
االلتزمات المالية المترتبة على المؤسسة.
ما الفئة المؤهلة لتأسيس المؤسسة الفردية؟
يجوز لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي
ممارسة معظم األنشطة المندرجة ضمن هذا الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات.
يجوز لمواطني الدول األخرى امتالك األنشطة المهنية فقط ضمن هذا الشكل القانوني
شريطة تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل المؤسسات الفردية؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 2 – 1 :

 .2شركة األعمال المدنية
ما هي شركة األعمال المدنية؟
هي الشركة التي يكون بها شريكين أو أكثر يمارسون األنشطة المهنية فقط مثل نشاط
خياطة المالبس أو صالونات التجميل أو اإلستشارات أو التدريب ...الخ.
ما الفئة المؤهلة لتأسيس األعمال المدنية؟
• يجوز لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ممارسة جميع األنشطة المندرجة ضمن هذا
الشكل القانوني شريطة استيفاء المتطلبات والشروط.
• يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس شركة أعمال
مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي ،أما في حالة
وجود شريك أو أكثر من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،فيشترط هنا إما
تعيين وكيل خدمات محلي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دخوله كشريك
معهم بأي نسبة كانت.
• في حال كان الشريك شخصًا اعتباريًا فيجب أن يكون النشاط الممارس مماث ً
ال
لنشاط الشركة.
• يجوز لشخصين من مواطني الدول األخرى تأسيس شركة أعمال مدنية شريطة تعيين
وكيل خدمات محلي من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دخوله كشريك
معهم .بأي نسبة كانت.
• يجوز أن يكون الوكيل شركة (شخص إعتباري) على أن يكون جميع أطرافها من مواطني
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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ماهي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة األعمال المدنية؟
أرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 3 – 2 – 1 :

 .3شركة ذات مسؤولية محدودة
ما هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة؟
• هي الشركة التي ال يجوز أن يزيد الشركاء فيها على خمسين شريكًا وال يقل عن أثنين،
وال يسأل كل منهم إال بقدر حصته في رأس المال وال تكون حصص الشركاء فيها ممثلة
بصكوك قابلة للتداول.
• فيما عدا أعمال التأمين والمصارف فيحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي
نشاط مشروع.
• ال يجوز للشركة أن تلجأ إلى االكتتاب العام لتكوين رأس مالها أو لزيادته أو للحصول على
القروض الالزمة لها ،وال يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.
كاف لتحقيق الغرض من تأسيسها يحدد من قبل الشركاء
• يكون للشركة رأس مال ٍ
فيها ويتكون من حصص متساوية وتكون الحصص غير قابلة للتجزئة.
• توزع األرباح والخسائر على الحصص بالتساوي ما لم ينص العقد على خالف ذلك.
• تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ،ويكون حكم الموصي له حكم الوارث.
• يتولى إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة مدير أو أكثر يتم اختيارهم من بين
الشركاء أو من غيرهم بشرط أن ال يتجاوز عددهم .11
• يعين المدراء في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل لمدة معنية أو دون تحديد
مدة .وإذا لم يعين المدراء على النحو المبين في الفقرة السابقة عينتهم الجمعية
العمومية للشركاء.
• ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطة المدير يكون لمدير الشركة السلطة الكاملة
في إدارتها وتعتبر تصرفاته ملزمة للشركة بشرط أن تكون مشفوعة ببيان الصفة
التي يتعامل بها .ويكون حكمه من حيث المسؤولية حكم أعضاء مجلس إدارة الشركة
المساهمة ويظل كل شرط في عقد الشركة يقضي بغير ذلك.
ما الفئة المؤهلة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
• لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذا
الشكل القانوني.
• يجوز لمواطني الدول األخرى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد األنشطة
التجارية أو الصناعية أو بعض المهنية أو السياحية شريطة وجود شريك أو أكثر من
مواطني دولة اإلمارات بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51من رأس المال المدفوع.
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• يجوز للشركات المؤسسة خارج وداخل دولة اإلمارات العربية المتحدة تأسيس شركة
ذات مسؤولية محدودة لمزاولة أحد األنشطة التجارية أو الصناعية أو بعض المهنية
أو السياحية شريطة وجود شريك أو أكثر من مواطني دولة اإلمارات أو مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي بحيث ال تقل حصته/حصتهم عن  %51ويجب أن يكون
الشركاء فيها من مواطني الدولة.
ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟
جميع األنشطة التجارية والصناعية والسياحية ومعظم األنشطة المهنية وال يسمح بأنشطة
اإلسنشارات إال إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط.
ماهي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟
أرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية5 – 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص4 – 3 – 2 – 1 :

 .4شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة
ما هي الشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة؟
• يجوز لشخص واحد من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون سواء كانوا
أشخاص طبيعيين أو إعتباريين تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة
وإختصارا بعبارة ذ.م.م.
• يجب أن يقترن إسم الشركة بإسم مالكها وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد ذات
مسؤولية محدودة.
• ال يجوز لمواطني الدول األخرى تأسيس شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة.
• تسري على الشركة جميع قوانين شركة الذات المسؤولية المحدودة (يرجى مراجعة
إشتراطات وقوانين شركة ذات مسؤولية محدودة).
ما هي األنشطة المدرجة ضمن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة؟
جميع األنشطة التجارية والصناعية والسياحية ومعظم األنشطة المهنية وال يسمح بأنشطة
اإلسنشارات إال إذا كانت هناك موافقة من قبل الجهة المنظمة للنشاط.
ماهي المستندات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة؟
أرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص4 – 3 – 2 – 1 :
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 .5شركة تضامنية
ما هي الشركات التضامنية؟
• شركات التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر من األشخاص
الطبيعيين يكونون مسؤولين شخصيًا وبالتضامن في جميع أموالهم عن
التزامات الشركة.
• يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة.
• يتكون اسم الشركة من أسماء جميع الشركاء ويجوز أن يقتصر اسمها على اسم واحد
أو أكثر من الشركاء مع إضافة كلمة (وشركاه) أو ما يفيد هذا المعنى على أن ينتهي
اإلسم بعبارة (شركة تضامن) ما يدل على وجود الشركة .ويجوز باإلضافة إلى ذلك أن
يكون لها اسم تجاري خاص بها شريطة أن يقرن بإسمها الذي سجلت به.
• وإذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤوالً
بالتضامن عن إلتزامات الشركة.
• يعتبر كل شريك تاجرًا ويؤدي إفالس الشركة إلى إفالس كل الشركاء.
• ال يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
• الشركاء مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.
• تكون إدارة الشركة لجميع الشركاء ويعتبر كل شريك في شركة التضامن وكي ً
ال للشركة
ولباقي الشركاء فيما يتعلق بأعمال الشركة إال إذا عهد باإلدارة ألحد الشركاء بمقتضى
عقد الشراكة أو عقد مستقل.
• يمكنها مزاولة معظم األنشطة الصناعية والتجارية والمهنية.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات التضامنية؟
أرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية6 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 3 – 2 – 1 :

 .6شركة مساهمة عامة
ما هي الشركة المساهمة العامة؟
• الشركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم متساوية
القيمة قابلة للتداول ويكتتب المؤسسون بجزء من هذه األسهم بينما تطرح باقي األسهم
على الجمهور في إكتتاب عام وال يسأل الشريك فيها إال بمقدار حصته في رأس المال.
• يكون للشركة اسم مشتق من غرضها ،وال يجوز أن يكون اسمًا لشخص طبيعي إال إذا كان
غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص أو إذا تملكت الشركة عند
تأسيسها أو بعد ذلك متجرًا واتخذت اسمه اسمًا لها ،وفي جميع األحوال يجب أن يضاف
إلى اسم الشركة عبارة «شركة مساهمة عامة» وال يجوز أن تحمل الشركة المساهمة العامة
اسم أي شركة أخرى أو اسمًا مشابهًا ،وإال جاز للشركة األخرى أن تطلب من الجهة اإلدارية أو
القضائية المختصة إلزام الشركة التي تسمت باسمها أن تغير هذا االسم.
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• يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيًا لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع األحوال
ال يجوز أن يقل رأس المال عن ثالثين مليون درهم.
• على المؤسسين أن يختاروا من بينهم لجنة ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة تتولى إتخاذ
إجراءات التأسيس وتسجيلها لدى الجهات المختصة ويكونون مسؤولين مسؤولية
كاملة عن صحة ودقة واكتمال كافة المستندات والدراسات والتقارير المقدمة إلى الجهات
المعنية فيما يخص عملية تأسيس وترخيص وتسجيل الشركة.
• يجب أن تعين لجنة المؤسسين مستشارًا ماليًا ومستشارًا قانونيًا ومدقق حسابات لإلكتتاب.
• على المؤسسين أن يكتتبوا باسهم ال تقل عن  %30وال تزيد على  %70من رأس مال
الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة لإلكتتاب العام في باقي أسهم الشركة.
• يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية ال تقل قيمته األسمية لكل منها عن درهم
واحد وال تزيد على مائة درهم وال يجوز عند التأسيس إصدار أسهم بأقل من قيمته
األسمية مضافًا إليها مصروفات اإلصدار وتكون لجميع اسهم الشركة حقوق متساوية
وتخضع اللتزامات متساوية.
• تصدر األسهم أسميه وال يجوز إصدار أسهم لحاملها وتكون األسهم قابلة للتداول ،أما
قسائم األرباح التي يعني نظام الشركة شكلها وأحكامها فيجوز أن تكون اسميه أو لحاملها.
ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة العامة؟
األنشطة التجارية ،الصناعية والمهنية.
ما هي الموافقات الخاصة بهذا الشكل القانوني؟
هيئة األوراق المالية والسلع.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل شركة مساهمة عامة؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية8 – 7 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص4 – 3 – 2 – 1 :

 .7شركة مساهمة خاصة
ما هي الشركة المساهمة الخاصة؟
• يجوز لعدد من المؤسسين ال يقل عدد المساهمين فيها عن اثنين وال يزيد عن مئتين
مساهم ويقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة األسمية تدفع قيمتها بالكامل.
• يجوز لشخص واحد إعتباري تأسيس وتملك شركة مساهمة خاصة وال يسأل مالك رأس
المال عن إلتزاماتها إال بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها ويجب أن ينبع إسم
الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد مساهمة خاصة) وتسري عليه أحكام شركة
المساهمة الخاصة.
• ال تطرح أسهم هذه الشركات لالكتتاب العام.
• ال يجوز أن يقل رأس مال الشركة المصدر عن خمس ماليين درهم.
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• فيما عدا أحكام االكتتاب العام تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع األحكام
الواردة في شأن الشركات المساهمة العامة.
• يجوز للشركة المساهمة الخاصة أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة إذا توفرت
الشروط اآلتية:
 أن تكون قيمة الحصص أو األسهم المصدرة قد دفعت بالكامل أو أن تكونحصص الشركاء قد تم الوفاء بها بالكامل.
 أن تنقضي مدة ال تقل عن سنتين متتاليتين للشركة. أن تكون الشركة قد حققت أرباحًا صافية قابلة للتوزيع على المساهمين ال يقل متوسطًاعن  %10من رأس المال وذلك خالل السنتين السابقتين لطلب التحويل.
 أن يصدر قرار خاص أو ما يقوم مقامه بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة الخاصة؟
معظم األنشطة التجارية ،الصناعية وبعض األنشطة المهنية.
ما هي الموافقات الخاصة بهذا الشكل القانوني؟
وزارة االقتصاد.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل شركة مساهمة خاصة؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية8 – 7 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص4 – 3 – 2 – 1 :

 .8شركة التوصية البسيطة
ما هي شركة التوصية البسيطة؟
• هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكونون مسؤولين شخصيًا وبالتضامن
عن إلتزامات الشركة ويكتسبون صفة التاجر ومن شريك موصي أو أكثر ال يكونون مسؤولين
عن إلتزامات الشركة إال بمقدار حصتهم من رأس المال وال يكتسبون صفة التاجر.
• يجوز ألي شخص طبيعي أو إعتباري أن يكون شريكًا موصيًا في شركة التوصية البسيطة.
• يتكون إسم الشركة من إسم واحد او أكثر من الشركاء المتضامنين مع إضافة ما يدل على
الشكل القانوني للشركة ويجوز باإلضافة إال ذلك أن يكون للشركة إسم تجاري خاص بها.
• ال يجوز أن يذكر إسم الشريك الموصي في إسم الشركة فإذا ذكر مع علمه بذلك أعتبر
شريكًا متضامنًا اللنسبة إلى غير حسن النية.
• نسري على شركة التوصية البسيطة جميع األخكام الخاصة بشركة التضامن بالنسبة
للشركاء المتضامنين.
• تقتصر إدارة الشركة على الشركاء المتضامنين مالم ينص عقد الشركة على
اإلكتفاء باألغلبية.
• يمكنها مزاولة معظم األنشطة الصناعية والتجارية والمهنية.
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ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل الشركات التضامنية؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص4 – 3 – 2 – 1 :

 .9مكتب ارتباط تجاري حكومي
ماهو مكتب االرتباط التجاري الحكومي؟
هو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى الجهات أو المؤسسات الرسمية المعنية
التابعة لحكومة دولة من دول العالم بهدف تنشيط التجارة معها والترويج لمنتجاتها،
أو لمؤسساتها الصناعية والتجارية وال يسمح لهذا المكتب بمزاولة أي عمل تجاري أو إبرام
صفقات تجارية بنفسه.
ما الفئة المؤهلة لتأسيس مكتب اإلرتباط التجاري الحكومي؟
الجهات والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة دولة من دول العالم.
ما هي الموافقات الخاصة بهذا النشاط؟
غرفة دبي.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل مكتب االرتباط التجاري الحكومي؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية5 – 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 2 – 1 :

 .10مكتب تمثيل
ما هو مكتب التمثيل؟
هو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى الشركات أو المؤسسات العالمية لتمثيلها
بشكل خاص في داخل الدولة ،وذلك بهدف الترويج لمنتجاتها أو خدماتها أو لتنشيط
أعمالها أو لتسهيل عمليات إبرام التعاقدات التجارية بين الشركة التي يمثلها المكتب
وعمالئها ،وال يسمح لهذا المكتب مزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه.
وهناك مكاتب تمثيل أخرى مثل مكتب التمثيل العقاري ،مكتب التمثيل األكاديمي ،مكتب
التثميل الصيدلي ،وهذه المكاتب تحتاج إلى موافقة الجهات المعنية فيها.
ما هي الموافقات الخاصة بهذا النشاط؟
وزارة االقتصاد (لمكاتب التمثيل األجنبية).
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل مكتب تمثيل؟
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إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.

للموافقة المبدئية12 – 11 – 10 – 9 – 5 - 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 2 – 1 :
مالحظة :جميع مستندات الشركات األجنبية يجب أن تصدق من سفارة الدولة في الخارج
ووزارة الخارجية في الدولة.

 .11فروع الشركات من إمارة أخرى
ماهي فروع الشركات من إمارة أخرى؟
هي فروع الشركات القائمة والمرخصة في أي من إمارات الدولة ما عدا المناطق الحرة،
ويمكن أن تمارس األنشطة المرتبطة بالرخصة االم بما يتوافق مع قوانين دائرة التنمية
اإلقتصادية بدبي.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل فرع شركة من إمارة أخرى؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية13 – 12 – 10 – 9 – 5 - 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص4 – 2 – 1 :

 .12فروع الشركات األجنبية
ما هي فروع الشركات األجنبية؟
فرع شركة أجنبية يمارس النشاط المرتبط بالشركة األم بشرط أن ال تتم ممارسة األنشطة
التجارية والصناعية المباشرة إال إذا تمت موافقة السلطة المختصة بذلك.
ما هي الموافقات الخاصة بهذا النشاط؟
وزارة االقتصاد (للشركات التي تمارس األنشطة التجارية والصناعية فقط) أما األنشطة
المهنية فال تحتاج لمراجعة وزارة اإلقتصاد.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل فروع الشركات األجنبية؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية12 – 11 – 10 – 9 – 5 - 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 2 – 1 :
مالحظة :جميع مستندات الشركات األجنبية يجب أن تصدق من سفارة الدولة في الخارج
ووزارة الخارجية في الدولة.

 .13فروع المناطق الحرة
ماهي فروع المناطق الحرة؟
هي فروع الشركات القائمة في المناطق الحره في جميع إمارات الدولة.
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ما هي اللوائح المتعلقة بفروع المناطق الحرة في دبي؟
أو ًال :الشركات التي يمتلكها مواطني دول مجلس التعاون الخليحي  %100يجوز لها فتح
فرع دون مراجعة وزارة االقتصاد وال تحتاج إلى تعيين وكيل شريك.
ثانيًا :الشركات التي تقل نسبة المواطنين فيها عن  %51وترغب في فتح فروع لها –
عليها مراجعة وزارة االقتصاد والتجارة ويسري هذا القرار أيضًا على مكاتب التمثيل في
المناطق الحرة التي تمارس األنشطة التجارية والصناعية فقط.
ثالثًا :الشركات المملوكة  %100ألطراف أجانب وترغب في فتح فروع لها – عليها مراجعة
وزارة االقتصاد والتجارة وتحتاج إلى تعيين وكيل شركة ويسري هذا القرار أيضًا على مكاتب
التمثيل في المناطق الحرة التي تمارس األنشطة التجارية والصناعية فقط.
رابعًا :يمكن للشركات المؤسسة في المناطق الحرة الدخول كطرف لتأسيس شركة في
دبي على النحو االتي:
• إذا كانت مملوكة لمواطنين  %100يحق لها التملك بنسبة .%51
• أما الشركات التي يوجد لها شركاء أجانب ،فيحق لهم التملك بنسبة  %49فقط في
الشركات التي يرغبون في تأسيسها وشهادة تثبت النسب المذكورة للشركاء.
مالحظة :فروع الشركات األجنبية التي تعمل في المناطق الحرة فال يجوز لها فتح فروع إال من
الشركة األم.
ما هي المستندات المطلوبة لتسجيل فرع منطقة حرة في دبي؟
إرجع للمفتاح أو للصفحات  3 – 2لمعرفة المستندات المطلوبة حسب رقم كل مستند
موضح أدناه.
للموافقة المبدئية12 – 11 – 10 – 9 – 5 - 4 – 3 – 2 – 1 :
إلصدار الترخيص5 – 4 – 2 – 1 :

 .14بدء األعمال
ما هي خدمة بدء األعمال؟
حجز االسم التجاري وإصدار الموافقة المبدئية وعقد التأسيس اإللكتروني للشركات ذات
المسؤولية المحدودة التي ال تتطلب موافقات جهات خارجية منظمة للنشاط ضمن خطوة
واحدة وإصدار شهادة بدء األعمال الصالحة لغاية  6أشهر يمكن للعميل خاللها إصدار
الرخصة التجارية تلقائيًا فور توفير عقد اإليجار الموثق من هيئة التنظيم العقاري (إيجاري).
ما هي األشكال القانونية لهذه الخدمة؟
شركة ذات مسؤولية محدودة.
ما هي األنشطة الخاصة بهذه الخدمة؟
تجارة عامة (عن طريق بدء األعمال فقط) وكافة األنشطة التي ال تحتاج موافقة أي جهة خارجية
(بناء على طلب العميل).
ما هي المستندات المطلوبة للتقديم على الخدمة؟
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• حضور كافة الشركاء مع بطاقة الهوية اإلماراتية لغير المسجلين برنامج الدخول الموحد
للحكومة الذكية ( My IDاالكتفاء بحضور طرف من أطراف الرخصة (شريك أو مدير) في

حال توفر حساب  MY IDلدى بقية األطراف).
• توفير نسخة عن جواز السفر لكافة أطراف الرخصة (شريك  +مدير).
• توفير نسخة عن بطاقة الهوية اإلماراتية لكافة أطراف الرخصة (شريك  +مدير).
• توفير نسخة عن اإلقامة ورسالة عدم ممانعة من الكفيل لألطراف األجانب.
• توفير نسخة عن تأشيرة الزيارة لألطراف األجانب.
• يتم تسجيل العميل في برنامج الدخول الموحد للحكومة الذكية My ID
• يتم حجز االسم التجاري (أو استخدام االسم التجاري المحجوز مسبقًا)
• يتم إصدار الموافقة المبدئية (أو استخدام الموافقة المبدئية الصادرة مسبقًا)
• يتم إصدار عقد التأسيس اإللكتروني (ال يحتاج إلى تصديق من كاتب العدل)
• يتم إصدار شهادة بدء األعمال صالحة لغاية  6أشهر
بمجرد توفير عقد إيجار موثق من قبل هيئة التنظيم العقاري (إيجاري) سيتم إصدار الرخصة
بشكل تلقائي (إلكتروني) وإخطار العميل بذلك عبر رسالة نصية ترسل على رقم الهاتف
المحمول المسجل ضمن بيانات الترخيص ،ويمكن للعميل الحصول عليها فور سداد رسوم
إصدار الرخصة.
األسئلة األكثر تكرارًا:
 .1ما هي رسوم الخدمة؟
على العميل التقدم بسداد رسوم الخدمة األساسية (االسم التجاري ،الموافقة المبدئية،
وعقد التأسيس اإللكتروني) وال تنطبق أية رسوم إضافية على هذه الخدمة.
تكون الرسوم كالتالي:
-

حجز االسم التجاري 620 :درهم إماراتي (لمدة  6أشهر)

-

الموافقة المبدئية 120 :درهم إماراتي (لمدة  6أشهر)

-

عقد التأسيس اإللكتروني :رسوم الطباعة  500درهم إماراتي (باإلضافة إلى رسوم
كاتب العدل)

 .2في حال توفر اسم تجاري قائم أو موافقة مبدئية قائمة ،كيف يتم احتساب الرسوم؟
مثال :تم حجز االسم التجاري بتاريخ  1مارس ( 2015بصالحية  6أشهر) وتم التقدم بإجراء
رخصة بدء األعمال في  1مايو .2015
يتم احتساب مدة سريان حجز االسم التجاري ( 6أشهر – شهرين =  4أشهر) ،وعلى العميل
دفع مبلغ الحجز لشهرين آخرين (أكتوبر ونوفمبر).
 .3هل يتم االعتداد بعقد التأسيس اإللكتروني في المؤسسات الحكومية والمصارف وغيرها؟
نعم ،حيث يعد عقد التأسيس اإللكتروني صحيحًا دون الحاجة إلى توثيقه من قبل كاتب
العدل أو أي من المحاكم في الدولة.
 .4كيف يمكن للمؤسسات الحكومية والمصارف التأكد من صحة عقد التأسيس اإللكتروني؟
على الجهات الحكومية والمصارف التسجيل كشريك استراتيجي ضمن باقة الخدمات
اإللكترونية لدائرة التنمية االقتصادية كي يتسنى لهم االطالع على عقد التأسيس
اإللكتروني الصادر من الدائرة والتأكد من صحته.
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 .5كيف يمكن التعديل على بنود عقد التأسيس اإللكتروني؟
يمكن التعديل على بنود عقد التأسيس اإلكتروني بعد إصدار الرخصة التجارية من خالل
إنشاء ملحق عقد التأسيس وتصديقه لدى كاتب العدل أو أي من محاكم الدولة.

 .15حجز إسم تجاري
تعريف:
االسم التجاري يرتبط بالمنشأة ويكون خاص فيها ويميزها عن غيرها من المنشآت حيث تتم
معظم التعامالت مع المنشأة من خالل اسمها التجاري.
ما هي شروط حجز االسم التجاري؟
• أن يكون االسم من األسماء الالئقة والتي ال تحتوي على الكلمات البذيئة وأن ال يكون
من األسماء التي تخدش الحياء وتنافي الذوق العام.
• أن ال يدل االسم على لفظ الجاللة أو على صفاته.
• أن ال يكون االسم عائدًا إلى اسم شخص آخر أو إلى إحدى األسر والقبائل واألشخاص إال
لصاحب الترخيص المعني.
• أن ال يماثل االسم إحدى األسماء التجارية المفعلة في إمارة دبي أو المشاريع الحكومية
أو األسماء العالمية والعالمات التجارية.
• عدم ترجمة األسماء التجارية( ،مثال :االسم إن كان باللغة العربية «السماء العالية»
فيجب أن تكون ترجمته « »Al Samaa Al Aalyaوإن كان االسم باللغة العربية
«هاي سكاي» فتكون ترجمته «.)»Hay Sky
• أن ال يحمل اسمًا من أسماء الدول أو العواصم أو الحكومات ،إال بموافقة السفارة
التابعة للدولة.
• أن يكون منطقيًا مرتبطًا باألنشطة التجارية وداالً عليها في حال ذكر النشاط ،مث ً
ال ال
يجوز الحصول على اسم (المدينة للمقاوالت لرخصة نشاطها تجارة مواد البناء).
• أن يكون االسم من األسماء التجارية الغير محظورة ،فال يجب أن يدل على منظمات
سياسية عالمية أو انتماءات طائفية دينية.
• في حال تشابه اسم تجاري مع اسم موجود ومستخدم من حق الدائرة إلغاء أو
تغيير االسم.
ما هي رسوم حجز االسم التجاري؟
رسوم حجز االسم التجاري  620درهم.

 .16إلغاء رخصة
تعريف:
هو إجراء الغرض منه إلغاء الترخيص بشكل نهائي ،وال يمكن تفعيل الترخيص ذاته
مرة أخرى.
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مالحظة :إجراء إلغاء الرخص بكافة أشكالها القانونية يتطلب تقديم مستندات خاصة بكل
شكل قانوني والحصول على الموافقات من جهات حكومية واتحادية وفق نوع الترخيص
وأنشطته.
رسوم الخدمة:
• إجراء إلغاء  500دراهم.
• إعالن إلغاء  500دراهم.
• درهم المعرفة  10دراهم.
• درهم اإلبتكار  10دراهم.
• تضاف غرامات التأخير في حال مر على إنتهاء الرخصة أكثر من سنة باإلضافة إلى أي
مخالفات أخرى.
المستندات المطلوبة إللغاء مؤسسة فردية:
• تعبئة استمارة التسجيل والترخيص.
• نسخة من الرخصة.
• إلغاءبطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• في حال كان صاحب الرخصة من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،يتطلب
إلغاء اإلقامة أو إحضار ما يثبت بأن اإلقامة ليست على الترخيص الملغي.
المستندات المطلوبة إللغاء الشركة المهنية (شركة األعمال المدنية):
• تعبئة استمارة التسجيل والترخيص.
• نسخة عن الرخصة.
• إلغاء بطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• عقد فسخ الشراكة من الكاتب العدل أو توقيع جميع أطراف الرخصة على استمارة
التسجيل التجاري بحضورهم الشخصي للدائرة.
المستندات المطلوبة لمحو قيد شركة تجارية (ينطبق على كافة األشكال القانونية
للشركات التجارية):
المرحلة األولى:
• محضر الجمعية العمومية بتصفية الشركة بتعيين المصفي مع ذكر اسمه ويكون
مصدقًا لدى الكاتب العدل.
• رسالة بقبول تصفية الشركة من المصفي وإحضار مستندات المصفي( :صورة
الرخصة ،شهادة قيد المحاسب ،نسخة عن نموذج التوقيع مصدق من الكاتب العدل).
• دفع  2020درهم للحصول على شهادة انحالل الشركة وتعيين المصفي وذلك
بموافقة المستشار القانوني.
• اإلعالن في جريدتين عربيتين ليوم واحد فقط على أن يتضمن اإلعالن منح الدائنين
مهلة  45يومًا من تاريخ اإلعالن لتقديم طلباتهم.
المرحلة الثانية:
• إحضار الجرائد األصلية لإلعالن والتقرير النهائي للشركة.
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• إقرار من المصفي والشركاء بعد موجود أي اعتراض من اي جهة أخرى خالل فترة
 45يوم من تاريخ صدور اإلعالن.
• إلغاءبطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• إلغاء إقامة الشركاء من اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب.
• صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية وصورة من شهادة اإلنحالل.
المستندات المطلوبة إللغاء فرع الشركة األجنبية:
• تعبئة استمارة التسجيل والترخيص.
• قرار شطب الشركة من وزارة االقتصاد للشركات المسجلة لديها.
• قرار مجلس اإلدارة موثق حسب األصول إللغاء الشركة.
• إلغاء بطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المستندات المطلوبة إللغاء فروع الشركات المحلية:
• تعبئة استمارة التسجيل والترخيص.
• قرار مجلس اإلدارة إللغاء الشركة.
• إلغاء بطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
المستندات المطلوبة إللغاء فروع شركات المناطق الحرة:
• تعبئة استمارة التسجيل والترخيص.
• قرار شطب فروع شركات المناطق الحرة المسجلة لدى وزارة االقتصاد.
• قرار الشركة األم في المنطقة الحرة للشركات غير المسجلة لدى الوزارة.
• إلغاء بطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

 .17إلغاء الشركات الغير فعالة
تعريف:
إلغاء رخص الشركات المنتهية ألكثر من سنتين.
الخطوات والمستندات المطلوبة:
المرحلة األولى:
• تقديم طلب استمارة التسجيل التجاري.
• يجب أن يكون قد مضى على انتهاء الترخيص أكثر من سنتين.
• تعهد من الشريك المواطن بتحمل المسؤولية تجاه الشركة.
• إحضار المستندات الثبوتية لسبب اإللغاء (مثال :إثبات أن الشريك خارج الدولة ألكثر من
 6أشهر أو عدم االستدالل على مكانه).
• دفع  2020درهم للحصول على شهادة انحالل الشركة.
• اإلعالن في جريدة رسمية عربية واسعة االنتشار ليوم واحد فقط على أن يتضمن اإلعالن
منح الدائنين مهلة  15يومًا من تاريخ نشر اإلعالن.
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• تعبئة نموذج التعهد بعدم وجود أية التزامات على الشركة (متوفر لدى أفرع الدائرة)
وتحمل المسؤولية كاملة تجاه صحة ذلك.
المرحلة الثانية:
• إحضار الجريدة األصلية التي تم فيها اإلعالن عن إلغاء الشركة
• إلغاءبطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الرسوم:
رسوم المرحلة الثانية  3020درهم .تضاف إليها غرامات التأخير العالقة على الرخصة.

 .18إيقاف مزاولة النشاط للرخص المنتهية
تعريف:
إيقاف مزاولة النشاط لرخصة منتهية وإيقاف احتساب غرامات التأخير خالل فترة التجميد
وال تتجاوز مدة اإليقاف  3سنوات وال يمكن تجميد الرخصة إن كانت إقامة الشريك األجنبي
سارية المفعول وعلى نفس الرخصة.
الخطوات والمستندات المطلوبة؟
• رسالة من الشركة أو المؤسسة بطلب إيقاف الترخيص مؤقتًا.
• نسخة من الرخصة.
• إلغاء بطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
• تقرير من قسم التفتيش في الدائرة.
الرسوم:
 2020درهم ،تضاف إليها غرامات التأخير العالقة على الرخصة.
هل يمكن تجميد الرخصة لمدة أقل من  3سنوات؟
ال ،ولكن يمكن إلغاء التجميد في أي وقت.
هل يمكن إيقاف تجميد الرخصة قبل انتهاء مدة التجميد؟
نعم يمكن ذلك مع العلم بأنه لن يتم استرجاع الرسوم المحصلة.
هل يمكن مزاولة النشاط خالل فترة التجميد؟
ال يمكن مزاولة أي من أنشطة الرخصة المجمدة خالل فترة التجميد وسيتم تطبيق
الغرامات وفق اللوائح المتبعة للرخص المخالفة.

 .19الدمج
تعريف:
هو قيام شركتين أو أكثر باالندماج مما يتطلب تصفية إحداهما وتعديل بيانات الشركة
سواء بزيادة رأس المال أو إضافة الشركاء أو تغيير االسم التجاري أو تغيير المدير.
األخرى
ً
يتم تقديم طلب المعامالت الخاصة بالشركة الدامجة والمدمجة معًا في وقت واحد.
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الخطوات والمستندات المطلوبة؟
• تقديم طلب استمارة التسجيل والترخيص
• إحضار اتفاقية االندماج موثقة بين الشركتين من الكاتب العدل.
• إحضار محضر الجمعية العمومية من الشركة المندمجة بحلها وتعيين المصفي مع
ذكر اسمه ويكون مصدقًا من كاتب العدل.
• إحضار مستندات المصفي (صورة عن الرخصة ،شهادة قيد المحاسب ،نموذج التوقيع
مصدق من الكاتب العدل).
• اإلعالن في جريدتين عربيتين ليوم واحد فقط على أن يتضمن اإلعالن عبارة (تصفية
بغرض الدمج) ،ومنح الدائنين مهلة  60يوم من تاريخ اإلعالن لتقديم طلباتهم.
• نسخة عن محضر الجمعية العمومية.
• يتم عرض المعاملة على الشؤون القانونية في الدائرة.
بعد دفع الرسوم والحصول على شهادة الدمج وتعيين المصفي:
• احضار ملحق عقد التأسيس بزيادة رأس المال وإضافة الشركاء أو التعديالت األخرى
(موثق من كاتب العدل).
• إحضار الجرائد األصلية لإلعالن والتقرير النهائي للشركة.
• إحضار إقرار من المصفي والشركاء بعدم وجود أي اعتراض من جهة أخرى خالل فترة
 60يوم من تاريخ صدور اإلعالن.
كيف يمكن تقديم الطلب؟
عن طريق المقر الرئيسي لدائرة التنمية االقتصادية.

 .20الرهن
ما هو الرهن؟
هو رهن الرخصة والمحل التابع لها أو حصص الشركاء وذلك لغاية الحصول على قرض
لدى إحدى البنوك العاملة في الدولة أو لغرض آخر يتطلب شهادة رهن.
هناك نوعان من الرهن:
• رهن المحل.
• رهن الحصص.
مالحظة :رهن المحل يستدعي إعالن في جريدة رسمية أما رهن الحصص فال يستدعي اإلعالن.
ما هي الخطوات والمستندات المطلوبة للرهن؟
المرحلة األولى:
• عقد رهن بين الراهن والمرتهن مصدق من الكاتب العدل.
• تعبئة نموذج الرهن.
• تعهد بأن الرخصة غير مرهونة سابقًا.
وتحول المعاملة إلى المستشار القانوني في دائرة التنمية االقتصادية لإلفادة واالعتماد.
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المرحلة الثانية:
• إعالن لمدة  30يوم بالنسبة لرهن المحل.
• طباعة شهادة الرهن.

ثالثًا :قائمة رسوم إجراءات التسجيل والترخيص التجاري:

مالحظة :هذه الرسوم ال تعني رسوم إجمالي تكلفة الترخيص ،حيث أن لكل إجراء وخدمة
رسم معين ،كما أن هذه الرسوم ال تشمل رسوم الجهات الحكومية األخرى.

الرسوم

وصف بند الرسوم

600

رسوم تسجيل رخص مهنية

600

رسوم تسجيل رخص تجارية

600

رسوم تسجيل رخص صناعية

50

رسوم صورة مستخرجة من الملف

500

رسوم إضافة شريك

500

رسوم إضافة نشاط

500

رسوم تغيير  /إدخال مدير

500

رسوم نقل محل

500

تعديل/تجديد رخصة

500

رسوم تغيير النشاط

200

غرامة تأخير تجديد الترخيص عن كل شهر

500

إعالن تغيير إسم تجاري

500

إعالن انسحاب شريك

500

إعالن انسحاب وإدخال شريك

500

إعالن وفاة وإحالل ورثة

500

إعالن أيلولة رخصة بعد الوفاة
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500

إعالن تنازل عن ترخيص

500

إعالن تغيير جنسية شركة أجنبية

500

إعالن تغيير اسم مالك/شريك

500

إعالن إلغاء ترخيص

500

رسوم إعالن عن تعديالت أخرى

500

إعالن تغيير جنسية مالك /شريك

500

إعالن تغيير الشكل القانوني

500

إعالن تعيين ممثل ورثة

500

إعالن رهن محل تجاري

500

إعالن انحالل شركة

500

إعالن تغيير الشكل القانونى

500

إضافة وتغيير في السجل

500

رسوم إدخال /تغيير وكيل

2000

رسوم خدمات تجارية

700

رسوم وكيل خدمات

100

رسوم الموافقات األولية

500

رسوم حذف مدير

500

رسوم حذف شريك

500

رسوم حذف وكيل

200

رسوم حجز اسم تجاري

1,000

رسوم اسم تجاري دال على النطاق

1,000

رسوم اسم لعالمة تجارية -امتياز

2,000

رسوم اسم تجاري أجنبي

3,000

شهادة قيد رهن محل تجاري

2,000

رسوم إيقاف مزاولة النشاط

2,000

رسوم انحالل شركة

500

تغيير اسم شركة

500

إضافة فني/مسؤول

500

رسوم إلغاء رخصة

50

رسوم خدمات تجاري

500

حذف نشاط  -السجل

200

بيع اسم تجاري

2,000

اسم أجنبى يحتوي على أرقام

1,000

اسم تجاري معرب

500

رسوم تخفيض رأس المال

500

رسوم تغيير اسم تجاري

500

رسوم انسحاب شريك

500

رسوم بيع محل تجاري

500

رسوم احالل وتعيين ورثة

500

رسوم تغيير مسؤول

500

رسوم أيلولة رخصة

500

رسوم تغيير جنسية مالك/شريك/شركة

500

رسوم تغيير الشكل القانوني

500

رسوم حذف نشاط

500

رسوم تغيير رأس المال

500

رسوم تغيير اسم مالك/شريك

500

رسوم تغيير حصص رأس المال

500

رسوم إلغاء إجراء

2,000

اسم تجاري (دبي  -اإلمارات  -الخليج)

2,000

اسم تجاري مختصر (ا.ب.الخ)

500

رسوم تغيير اسم شركة
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2,000

رسوم انحالل شركة وتعيين مصفي

2,000

محو قيد شركة تجارية من السجل

10,000

إصدار رخصة مقاوالت البناء

3,000

تجديد رخصة مقاوالت البناء

15,000

إصدار رخصة تجارة عامة

3,000

تجديد رخصة تجارة عامة

10

رسم درهم المعرفة

10

رسوم اإلبتكار

15,000

رسوم إصدار رخصة االستثمار في المشروعات

3,000

رسوم تجديد رخصة االستثمار في المشروعات

500

رسوم إضافة /تغيير في السجل

500

رسوم دمج رخصة

2,000

رسوم تصفية بغرض الدمج

2,000

رسوم محو قيد بغرض الدمج

100

رسوم الشهادات

500

رسوم بدل فاقد رخصة /سجل

1000

رسوم بطاقة مندوب

رابعًا :وسائل التواصل معنا ومنافذ تقديم الخدمة ودفع الرسوم:
الموقع اإللكتروني للدائرة:
www.dubaided.gov.ae
تطبيق األجهزة الذكية Business in Dubai
هاتف +971 600 545555
مواقع التواصل اإلجتماعي للدائرة:
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تفاصيل اإلتصال:
المبنى الرئيسي  -قرية األعمال
ديرة  -منطقة بور سعيد  -بالقرب من دوار الساعة
+971 4 4455555
+971 4 4455554
info@dubaided.gov.ae
مساء
 07:30صباحًا 02:30 -
ً
نادي دبي لألعمال
قرية األعمال – بلوك ب – الطابق الثالث
+971 4 2020556
+971 4 4455554
مساء
 07:30صباحًا 02:30 -
ً
لجنة التظلمات من قرارات الدائرة المتعلقة بمزاولة األنشطة االقتصادية
ديرة  -منطقة بور سعيد  -بالقرب من دوار الساعة
+971 4 4455555
+971 4 4455554
cgc@dubaided.gov.ae
مساء
 07:30صباحًا 02:30 -
ً

الدفع اإللكتروني
ePay .1

 .2نطبيق األعمال في دبي
 .3الدرهم اإللكتروني الجيل الثاني

البنوك ومراكز الخدمة المعتمدة
 .1آفاق للتمويل اإلسالمي
 .2بنك نور اإلسالمي
 .3بنك دبي التجاري
 .4مصرف اإلمارات اإلسالمي
 .5بنك المشرق
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 .6بنك دبي اإلسالمي
 .7بنك دبي التجاري
 .8الخصم المباشر
 .9مصرف اإلمارات اإلسالمي

مراكز الخدمة المعتمدة الستالم المعامالت
مركز تسهيل  -بوليفارد لخدمة رجال األعمال
الخدمات المقدمة:حجز وتجديد اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباح ًا 8:00 -
ً
تفاصيل االتصال :الخليج التجاري ،مركز بي افينيو+971 4 4219030 ،
مركز تسهيل  -وافي
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباح ًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال:وافي مول+971 4 3944224 ،
إتقان لخدمات رجال األعمال
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:األحد  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباحًا 04:00 -
ً
تفاصيل االتصال:منطقة الممزر ،شارع االتحاد+971 4 2693339 ،
40R CN 3464797406
النخبة لخدمات رجال االعمال
الخدمات المقدمة :حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباحًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال :النهدة  ،1مطر بالزا ،خلف نادي األهلي
+971 4 2599990، 600555553، +971 4 2599989
info@alnukhbacenter.com
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النسر للخدمات اإلدارية
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:األحد  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباحًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال :شارع االتحاد ،منطقة الخبيصي ،مقابل مبنى المسافرين 2
+971 4 2693338
+971 4 2693038
info@eaglejk.com
96100 33280
تواصل لخدمات رجال األعمال
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:األحد  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 02:30 -
ً
تفاصيل االتصال :شارع المرقبات ،مقابل فندق كورال ديرة
+971 4 7044900
info@twasol.ae
أون تايم – قرية األعمال
الخدمات المقدمة:حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 05:00 -
ً
تفاصيل االتصال :قرية األعمال ،المبنى  ،Bالدور الثاني ،مكتب 206 #
+971 4 2552000
أون تايم – عود ميثا
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل :السبت  -الخميس
مساء 
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 05:00 -
ً
تفاصيل االتصال :شارع عود ميثا ،مقابل نادي النصر
+971 4 4040404
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أون تايم – الطوار
الخدمات المقدمة :حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 03:00 -
ً
تفاصيل االتصال :مركز الطوار
+971 4 2636312
أون تايم – في آي تي
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل :السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 03:00 -
ً
تفاصيل االتصال:قرية األعمال ،المبنى  ،Bالدور األرضي ،مكتب  #
8
+971 4 2566866
أون تايم  -مركز المنارة
الخدمات المقدمة :حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
مساء
ساعات العمل 7:30 :صباحًا 3:30 -
ً
تفاصيل االتصال :منطقة المنارة في منطقه الصفا الثانية مقابل محطة المترو (نور بنك)
+971 4 3805995
مركز تسهيل  -الطوار
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:األحد  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال :ديرة ،مركز الطوار
+971 4 2838800
3747595124
مركز تسهيل  -البرشاء
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:األحد  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 08:00 -
ً
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تفاصيل االتصال :بردبي ،البرشاء الثانية ،البرشاء مول ،الطابق األول
+971 4 3255558
1904377097
األول لتخليص المعامالت
الخدمات المقدمة :حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل :السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباحًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال :شارع بني ياس ،خلف دائرة األراضي واألمالك ،برج الخور ،الطابق األرضي
+971 4 2989090
مركز تسهيل  -دبي مول
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:األحد  -الخميس
مساء
ساعات العمل 07:30 :صباحًا 02:30 -
ً
تفاصيل االتصال :دبي مول
+971 4 2020340
خدمتي للخدمات الحكومية
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباحًا 08:00-
ً
تفاصيل االتصال:أبو هيل ،رويال تاور ،مكتب 111
+971 4 2505554
info@khidmaty.ae
سيرفكورب
الخدمات المقدمة:حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:30 :صباحًا 05:30 -
ً
تفاصيل االتصال:شارع الشيخ زايد ،أبراج اإلمارات
+971 4 3199958
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تعجيل
الخدمات المقدمة :جميع إجراءات التسجيل والترخيص التجاري.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00 :صباحًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال:منطقة بور سعيد  -مقابل محطة مترو سيتي سنتر ديرة
8008225335, +971 4 2954999
info@taajeel.com
معاملة لخدمات رجال األعمال
الخدمات المقدمة:حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
أيام العمل:السبت  -الخميس
مساء
ساعات العمل 08:00:صباحًا 05:30 -
ً
تفاصيل االتصال:فندق حياة ريجينسي  -الغاالريا
+971 4 2505566
دي اكس بي لخدمات رجال األعمال
الخدمات المقدمة:حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
مساء
ساعات العمل 08:00:صباحًا 05:00 -
ً
تفاصيل االتصال:
+971 4 3213000
2324982579
بالتينيوم لخدمات رجال األعمال
الخدمات المقدمة:حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
مساء
ساعات العمل 08:00:صباحًا 05:30 -
ً
تفاصيل االتصال:
+971 4 2108444
الرعاية لخدمات رجال األعمال
الخدمات المقدمة:حجز اسم تجاري ،إصدار موافقة مبدئية ،تجديد رخصة.
مساء
ساعات العمل 08:00:صباحًا 08:00 -
ً
تفاصيل االتصال:
+971 4 7053666
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84799 22645

لتنزيل التطبيق الخاص باألجهزة الذكية
Business in Dubai

هاتف +971 600 545555

www.dubaided.gov.ae

