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طبیعة الترخیص – یمكن 
للمستثمر الحصول على ترخیص 

واحد أو أكثر

برمجیات وإنترنت ووسائط متعددةإعالم وتسویقتجارةتجارة

مدینة دبي لإلنترنتمدینة دبي لإلعالمالتفاصیل

تجاري

خدمةبناء وعقارات وخدمة أعمالتعلیممكتبإتصاالت وشبكةإدارة حدثخدمةخدمة

تجارةتجاريتجاري (محدود الى 3 منتجات)تجارة وتصلیحرعایة طبیةإنتاج

إستشارة وخدمةخدمة/مھنيخدمة

صناعيصناعيصناعي

صناعة وطنیة (طلب یتم عملھ لوزارة فنادق وإدارة عقاراتفنادق وإدارة عقاراتصناعة وطنیة
اإلقتصاد)

تعدین ونقل ووساطة مالیة والعدید فنادق وإدارة عقارات
من األشیاء األخرى

صناعة وطنیة

مقدمي الخدمة (بما في ذلك تصاریح صناعيصناعي
العمل الحر)

صناعيفنادق ومطاعممقدمي الخدمةبیع بالتجزئةمقدمي الخدمة

تم السماحتم السماحتم السماح

أنوع الملكیة

ش م ح – ذ م م، منطقة حرة، عامل م م حم م ح
مستقل

فرع لشركة أجنبیة أو مؤسسة في اإلمارات 
العربیة المتحدة

م م حم م حم م حم م حشركة ذات مسؤولیة محدودةش م ح - ذ م مم م ح

تجارة عامة

یستطیع المستثمرون أن یقوموا بإستیراد 
وتوزیع  وتخزین جمیع السلع وفقاً للقوعد 
واللوائح الخاصة بالمنطقة الحرة بجبل علي

تطبق القواعد واللوائح الداخلیة الخاصة 
بالمنطقة الحرة بمطار دبي

بموجب اللوائح الخاصة بمدینة دبي 
لإلعالم

تم السماحتم السماحلم یتم السماحتم السماحبموجب اللوائح الخاصة بمدینة دبي لإلنترنت

فرع لشركة أجنبیة أو مؤسسة في ش م ح - مساھمة متعددة بحد أقصى 50ش م ح – مساھمة متعددة
اإلمارات العربیة المتحدة

تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة 
الحرة (شركة منطقة حرة – ذ م م) مع أفراد 
كمساھمین

ش م ح – مساھمة متعددة

تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة فرع لشركة أجنبیةفرع لشركة أجنبیة
بالمنطقة الحرة (شركة منطقة حرة – ذ 
م م) مع شخصیة/شخصیات إعتباریة 

كمساھمین

تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة 
الحرة (شركة منطقة حرة – ذ م م) مع 
شخصیة/شخصیات إعتباریة كمساھمین

فرع لشركة أجنبیةشركة فرعیة أجنبیة ومحلیة أیضاًفرع لشركة باإلمارات العربیة المتحدةفرع لشركة أجنبیة

ش م ح – مساھمة متعددة. بحد أقصى 5 فرع لشركة أجنبیة ومحلیة أیضاًفرع لشركة أجنبیةش م ح
مساھمین. وفي حالت معینة قد تمتد الى 

7 مساھمین

ش م ح – متعددة المساھمینش م ح – 2 الى 5 مساھمین

فرع لشركة أجنبیةفرع لشركة أجنبیةفرع لشركة أجنبیة

فرع لشركة محلیة باإلمارات العربیة مكاتب الفروع
المتحدة

فرع لشركة محلیة باإلمارات العربیة 
المتحدة

یتطلب تسجیل م م ح 1000000 درھم أو 
272109 دوالر أمریكي

راس المال لتأسیس م م ح ھو 1000 درھم 
أو 273 دوالر أمریكي

من أجل الشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة یكون الحد األدنى من رأس 
المال المدفوع ھو 50000 درھم أو 
ط   أ  

تأسیس جدید لشركة ذات مسؤولیة 
محدودة منطقة حرة یتطلب إظھار إثبات 

لوجود حد أدنى من رأس مال بقیمة 
  أ   أ

تتطلب م م ح100000 درھم أو 27247 
دوالر أمریكي

رأس المال المطلوب من أجل 
مؤسسة/شركة منطقة حرة ھو 

100000 درھم (27397 دوالر 
ل  ل  أ  لل

شركة منطقة حرة ذات مسؤولیة محدودة 
تأسست في مدینة دبي الطبیة وتتطلب أن 
یكون لدیھا الحد األدنى من رأس المال 
ل    لل 

 الحد األدنى من حصة رأس مال"
 الشركة ھو 50000 درھم أو

"دوالر أمریكي لكل مساھم 13606

تتطلب م م ح 150000 درھم (حد أدنى) 
أو 40817 دوالر أمریكي

تتطلب م م ح 150000 درھم أو 
40817 دوالر أمریكي

تتطلب م م ححد أدنى من رأس المال 
بقیمة 185000 درھم أو 50000 

دوالر أمریكي

فرع لشركة محلیة باإلمارات 
العربیة المتحدة

تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة بالمنطقة فرع لشركة محلیة باإلمارات العربیة المتحدة
الحرة (شركة منطقة حرة – ذ م م) مع أفراد 

كمساھمین

فرع لشركة محلیة باإلمارات مكاتب الفروعمكاتب الفروعمكاتب الفروعمكاتب الفروع
العربیة المتحدة

Филиал учреждения

 تأسیس شركات المناطق الحرة في  دبي  STA مكتب محاماة في دبي    - 
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الحد األدنى من رأس المال 
المطلوب

      
13606 دوالر أمریكي ماعدا قطاع 

البث التلیفزیوني وقطاع البث اإلذاعي 
حیث یكون الحد األدنى من رأس المال 

المدفوع ھو 2500000 درھم أو 
680273 دوالر أمریكي

       
50000 درھم أو 13606 دوالر أمریكي

    
أمریكي)  للملكیة الفردیة و50000 
درھم (13698 دوالر أمریكي) لكل 

شریك في الشراكة.

       
المدفوع بقیمة 50000 درھم للتجاري 

و300000 درھم للطبي

 

المكاتب – 4087 – 8719 دوالر 
أمریكي من 17 متر مربع الى 45 متر 

مربع

رأس المال لرخصة شركة منطقة حرة ھو 
500000 درھم أو 136055 دوالر أمریكي

شركة منطقة حرة تتطلب 1000 درھم أو 
273 دوالر أمریكي لكل مساھم (الحد 

األقصى ھو 50 ویجب أن تكون كل حصة 
بفئة 1000 درھم)

أكثر من 140 نوع مختلف من 
التراخیص متوفر للمستثمرین وتختلف 
متطلبات الحد األدنى من رأس المال 

تبعاً لذلك.

تأسیس الفرع لیس لھ متطلبات رأس مال 
رسمیة

متطلبات رأس المال لكل شریك في 
حالة الشراكة ھو 50000 درھم

تأسیس فرع لیس لھ متطلبات الحد األدنى 
من رأس المال

متطلبات رأس المال لحصة تم 
إصدارھا بحد أدنى مختلف یمكن 
تغییرھا الى تجارة عامة وتأجیر 

مركز أعمال وشركات تأمین 
وتراخیص للفنادق أو أي نشاط آخر 

تعتبرة السلطات مناسباً

شركة منطقة حرة تتطلب 150000 درھم 
(حد أدنى) أو 40817 دوالر أمریكي

شركة منطقة حرة تتطلب 150000 
درھم أو 40817 دوالر أمریكي

شركة منطقة حرة تتطلب حد أدنى من 
رأس مال بقیمة 500000 درھم أو 

136055 دوالر أمریكي

شركة منطقة حرة تتطلب 100000 
درھم أو 27247 دوالر أمریكي

المكاتب

تكلفة اإلیجار السنوي ھي 14629 دوالر 
أمریكي لـ 26,88 متر مربع في مبنى من طابق 

واحد. وتكلفة اإلیجار السنوي من 517 الى 
681 دوالر أمریكي للمتر المربع في المبنى 
متعدد الطوابق والتأمین للمبنى ذو الطابق 
الواحد یكون 28 دوالر أمریكي بینما في 
المباني األخرى یكون 1,10 للمتر المربع.

الحد األدنى من مساحة 25 متر مربع یكون 
ضروریاً للحصول على رخصة ویتم إعطاء 
أربع تأشیرات موظفین مع كل 50 متر مربع 

لمساحة المكتب المؤجرة.

المستثمرین لدیھم الخیار بتأجیر 
المكاتب التجاریة والمكاتب التنفیذیة 
والمكاتب المُجھزة ووحدات البیع 

بالتجزئة ویتم توفیر التفاصیل عند تقدیم 
الطلب

المستثمرون لدیھم الخیار بتأجیر المكاتب 
التجاریة والمكاتب التنفیذیة والمكاتب 
المُجھزة ووحدات البیع بالتجزئة ویتم 
توفیر التفاصیل عند تقدیم الطلب

المستثمرون لدیھم الخیار بتأجیر 
وحدات المكاتب بإختیار تأجیر مرن 
یتراوح بین 1 و5 سنین. وتتراوح 

المساحات من 310 قدم مربع وحتى 
14000 قدم مربع. ویتم توفیر 

الوحدات على نظام شیل أند كور أو 
إختیارات المكاتب المجھزة بالكامل.

یمكن للشركة كفالة موظف واحد لكل 80 
قدم مربع للمساحة المستأجرة. وتكون 
مبیعات األراضي وخیارات اإلستئجار 
متوفرة في أو بجوار المناطق المتطورة 

الحالیة. ویتغیر سعر اإلستئجار والبیع تبعاً 
لمساحة وحدات المكاتب وقطع األراضي 
ویتم توفیر ھذه التفاصیل عند تقدیم الطلب.

تكون العقارات التجاریة متوفرة 
لشراء التملك الحر أو اإلستئجار. 
والحد األدنى من متطلبات المكتب 
من أجل الحصول على الرخصة 

التجاریة ھو 540 قدم مربع.

 الى 21 متر مربع – 34500 درھم أو 1"
 دوالر أمریكي. من 24 متر 9388,2

 مربع – 39600 درھم أو 10776 دوالر
"أمریكي

المساحة من 15 متر مربع 42 متر 
مربع

 اإلیجار السنوي للمباني القدیمة ھو"
 دوالر أمریكي أو 25000 6806
 .درھم. المساحة ھي 16 متر مربع
 واإلیجار للمباني الجدیدة ھو 1500

"للمتر مربع

إیداع قابل لإلسترداد

مكتب ومخزن وقاعة عرض – 10 % من 
اإلیجار السنوي ھو واجب الدفع مرة واحدة

 وفقاً للنشاط یكون تشغیل المنشأة في"إیداع ضمان
 – المكتب التنفیذي لمركز میدیا بیزنس

"دوالر أمریكي أو 10000 درھم 2722

 من إیجار الوحدة السنوي ھو % 15یتوقف على نوع النشاط
إیداع ضمان قابل اإلسترداد

دوالر أمریكي أو 3500 درھم 953إیداع التأشیرةخاضع للتطبیق

منافذ بیع التجزئة (تقریباً 300 قدم 
مربع) – من 70 دوالر أمریكي الى 
80 دوالر أمریكي (255 درھم الى 

290 درھم)، ووحدات للتصنیع مبنیة 
بشكل مسبق متوفرة (1000 قدم مربع 

وأكثر) مقابل 360 دوالر أمریكي 
(1300 درھم)، وقاعات عرض 

(6500 قدم مربع وأكثر) مقابل 55 
دوالر أمریكي (200 درھم وأكثر)، 

ووحدات مكتب (750 قدم مربع وأكثر) 
مقابل 50 دوالر أمریكي (185 درھم) 

وأكثر

المكتب اإلفتراضي
(الباقة اإللكترونیة) 

متوفرة مقابل 13000 درھم في 
الشھر

متوفر باقتین للمستثمرین. الباقة 1 
بسعر 25000 درھم وتغطي إیجار 
المكتب للمكتب ذو 10 متر مربع 
رخصة 1 سنة (رخصة تجاریة أو 

رخصة خدمة) الرسوم ورسوم الخدمة 
وصندوق البرید ورسوم خط الھاتف 
و4 تأشیرات إقامة (ال یتم إستبعاد 
رسوم التأشیرة). الباقة 2 بسعر 

35000 درھم وتغطي كل الباقة 1 
ولكنھا تسمح للمستثمرین بتنفیذ نشاط 

التجارة العامة

تتراوح الباقات من 21950 درھم. 
تشمل الباقة رخصة واحدة. رخصة 
التجارة العامة بسعر بسعر 27150 
درھم. رخصة التجارة اإللكترونیة 

بسعر 28050 درھم. ومتطلبات رأس 
المال للباقات المذكورة أعاله محددة 

بسعر 185000 درھم.

باقات أخرى

جناح تنفیذي – 12000 درھم في الشھر بما 
في ذلك مكتب المدیر و 4 محطات عمل و1 

طاولة إجتماعات وأثاث وخزانات و5 ممرات 
للسیارات

إیداع التأشیرةدوالر أمریكي أو 5000 درھم 1361دوالر أمریكي أو 3500 درھم 953
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ساعتیندقیقة 45دقیقة 40دقیقة 50دقیقة 25دقائق 10دقیقة 30دقیقة 30دقائق 10دقیقة 40المسافة من مطار دبي – بالسیارة

رسوم التراخیص سنویاً

الرخصة التجاریة (7 منتجات) – 1497 دوالر 
أمریكي أو 5500 درھم

تجارة – 2722 دوالر أمریكي أو 10000 
درھم

العیادات – المرضى المقیمین – حتى 5 درھم أو 1497 دوالر أمریكي 5500وفقاً للنشاطوفقاً للنشاط
تخصصات – 15000 درھم أو 4090 

دوالر أمریكي

رسوم الرخصة التجاریة ھي تقریباً 
4090 دوالر أمریكي أو 15000 

درھم

تجارة عامة = 4082 دوالر أمریكي أو 
15000 درھم

رخصة تجاریة (5 بنود) = 2750 
درھم أو 749 دوالر أمریكي

رخصة تجارة عامة – 9100 درھم أو 
2477 دوالر أمریكي

تجارة عامة - 4082 دوالر أمریكي أو 
15000 درھم

العیادات – المرضى غیر المقیمین – حتى 
5 تخصصات – 15000 درھم أو 4090 

دوالر أمریكي

تجاري = 2041 دوالر أمریكي أو 7500 
درھم

رخصة تجارة عامة (أكثر من خمس 
بنود) = 12000 درھم أو 3266 

دوالر أمریكي

 تجارة – 1 نشاط – 3900 درھم أو"
 دوالر أمریكي نشاط – 5200 1062,2
 درھم أو 1415,3 دوالر أمریكي نشاط
"درھم أو 1769 دوالر أمریكي 6500

تجاري – 994 دوالر أمریكي أو 3650 
درھم

رخصة تجاریة (12 منتج) – 2449 دوالر 
أمریكي أو 9000 درھم

الخدمات – 2722 دوالر أمریكي أو 10000 
درھم

عامل حر (حتى 3 أنشطة) 2041 
دوالر أمریكي أو 7500 درھم

حتى 5 أنشطة داخل القطاع – 4082 
دوالر أمریكي أو 15000 درھم

رسوم الرخصة من أجل م م ح/ 
تكالیف الشركة 5500 درھم (1506 

دوالر أمریكي)

دعم الرعایة الطبیة – 15000 درھم أو 
4090 دوالر أمریكي

صناعي = 2041 دوالر أمریكي أو 
7500 درھم

رخصة صناعیة – 2750 درھم أو 
749 دوالر أمریكي

رخصة خدمة – 6500 درھم أو 1769 
دوالر أمریكي

صناعي – 1361 دوالر أمریكي أو 
5000 درھم

رخصة صناعیة ما بین 1497 دوالر أمریكي 
(7 منتجات) و2449 دوالر أمریكي (12 منتج)

صناعي – 2722 دوالر أمریكي أو 10000 
درھم

قطاعات إضافیة داخل وحدة العمل – 
2722 دوالر أمریكي أو 10000 درھم

اإلستشارة الطبیة والتعلیم الطبي والبحث 
والتطویر والخدمة األكادیمیة والتعلیمیة 
واإلستعانة بمصادر خارجیة – 15000 

درھم أو 4090 دوالر أمریكي

الخدمة = 2041 دوالر أمریكي أو 7500 
درھم

رخصة خدمة – 2750 درھم أو 749 
دوالر أمریكي

رخصة صناعیة – 9100 درھم أو 
2477 دوالر أمریكي

خدمة/ إستشاریة – 2041 دوالر أمریكي 
أو 7500 درھم

رسوم رخصة الخدمة ھي 2177 دوالر أمریكي 
(فرع شركة قائمة في اإلمارات العربیة المتحدة) 
ترخیص الخدمات اللوجستیة (فرع شركة قائمة 
في اإلمارات العربیة المتحدة) ھي 8164 دوالر 

أمریكي في السنة

قطاعات إضافیة من وحدات العمل 
األخرى ماعدا البث والنشر والتصنیع – 
2722 دوالر أمریكي أو 10000 درھم

دوالر أمریكي أو 7000 درھم 1905درھم أو 28 دوالر أمریكي 100درھم أو 2449 دوالر أمریكي 9000دوالر أمریكي أو 10000 درھم 2722یتوقف على النشاطغیر قابل للتطبیق

تسجیل م م ح

 دوالر أمریكي أو 10000 درھم 2722"
 مع تصدیق عقد التأسیس وبنود عقد التأسیس .1
 لـ 3 نسخ لكل منھم – 55 دوالر أمریكي لكل

 نسخة
 توقیع عینة – 14 دوالر أمریكي للشخص 3 .2
 "قرار المجلس – 55 دوالر أمریكي للشخص .

رسوم الرخصة من أجل مؤسسة / غیر قابل للتطبیقدرھم أو 2725 دوالر أمریكي 10000دوالر أمریكي أو 10000 درھم 2725
شركة منطقة حرة 

التكالیف 5500 درھم (1506 دوالر 
أمریكي)

منطقة حرة ش ذ م م – 3500 درھم أو 
953 دوالر أمریكي

دوالر أمریكي أو 7000 درھم 1905درھم أو 28 دوالر أمریكي 100درھم أو 2449 دوالر أمریكي 9000دوالر أمریكي أو 10000 درھم 2722یتوقف على النشاط

تسجیل ش م ح

 دوالر أمریكي أو 15000 درھم 4082"
 مع تصدیق عقد التأسیس وملحق التأسیس لـ .1
نسخ لكل منھم – 55 دوالر أمریكي لكل نسخة 3

توقیع عینة – 14 دوالر أمریكي للشخص .2
"قرار المجلس – 55 دوالر أمریكي للشخص .3

شركة منطقة حرة – 20500 درھم أو درھم أو 953 دوالر أمریكي 3500درھم أو 953 دوالر أمریكي 3500دوالر أمریكي أو 15000 درھم 4082
5600 دوالر أمریكي

مطار ومیناء بحريمیناء بحريمیناء بحريمطار الشارقةداخل دبيداخل دبي
دقیقة 20

داخل دبيداخل دبيداخل دبيمیناء جويمیناء بحرينوع المیناء

تقدم مدینة دبي الطبیة التراخیص لخدمات 
الرعایة الطبیة واإلستشارات والمكاتب 
الرئیسیة اإلقلیمیة والفنادق والخدمات 
الترفیھیة وخدمات إدارة العقارات

بإمكان شركة منطقة حرة القیام 
بعملھا في اإلمارات العربیة المتحدة 
من خالل دمج شركة ذات مسؤولیة 
محدودة في األرض األساسیة مع 

رخصة استیراد وتصدیر

یمكن أن یتم تنفیذ المبیعات من خالل 
وكیل أو موزع فقط بنسبة 4% من 

الرسوم الجمركیة. وغیر مسموح بمبیعات 
السوق الحرة في اإلمارات العربیة 

المتحدة.

یمكن أن یتم تنفیذ المبیعات من خالل 
وكیل أو موزع فقط بنسبة 4% من 
الرسوم الجمركیة. وغیر مسموح 

بمبیعات السوق الحرة في اإلمارات 
العربیة المتحدة.

یمكن أن یتم تنفیذ المبیعات من خالل 
وكیل أو موزع فقط بنسبة 4% من 
الرسوم الجمركیة. وغیر مسموح 

بمبیعات السوق الحرة في اإلمارات 
العربیة المتحدة.

یمكن أن یتم تنفیذ المبیعات من خالل 
وكیل أو موزع فقط بنسبة 4% من 

الرسوم الجمركیة. وغیر مسموح بمبیعات 
السوق الحرة في اإلمارات العربیة 

المتحدة.
المبیعات في اإلمارات العربیة 

المتحدة

یمكن أن یتم تنفیذ المبیعات من خالل وكیل أو 
موزع فقط بنسبة 4% من الرسوم الجمركیة. 

وغیر مسموح بمبیعات السوق الحرة في 
اإلمارات العربیة المتحدة.

یمكن أن یتم تنفیذ المبیعات من خالل وكیل أو 
موزع فقط بنسبة 4% من الرسوم الجمركیة. 

وغیر مسموح بمبیعات السوق الحرة في 
اإلمارات العربیة المتحدة.

تقدم مدینة دبي لإلعالم التراخیص 
للجھات المشتركة في الخدمات والبث و 

الفنادق والترفیھ

تقدم مدینة دبي لإلنترنت التراخیص 
للبرامج واإلنترنت والوسائط المتعددة 

واإلتصاالت – والشبكة وخدمات 
تكنولوجیا المعلومات

مجمع الذھب واأللماس بدبي ھو جزء 
من المنطقة الحرة بجبل علي.
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