
رخصة فرع من دائرة التنمية االقتصادية في 7 خطوات

قد يتم فرض رسوم خدمات أو ضرائب إضافية حسب طلب الجهات المعنية في أي مرحلة
يجب أن تكون جميع الوثائق باللغة العربية )أو مترجمة قانونيًا للعربية( ومصدقة حسب األصول

رسالة تأكيد شهادة االسم التجاري
شهادة التسجيلصالحية الترخيص عضوية غرفة أبوظبي  رسالة الموافقة 

رخصة تجاريةالمبدئية الرخصة اإلعالمية 
وباقي الموافقات

الخطوةالخطوةالخطوةالخطوةالخطوةالخطوةالخطوة

دائرة التنمية 
االقتصادية

الجهات الحكومية وزارة االقتصادرسوم الخدمات
األخرى

دائرة التنمية 
االقتصادية

وزارة االقتصادغرفة أبوظبي 
01020304050607

المتطلبات:
استمارة طلب االسم التجاري. •
جواز السفر •
الهوية الشخصية اإلماراتية •
دفتر العائلة )للمواطنين فقط( •
قرار مجلس إدارة الشركة  •

األم بفتح فرع لها بإمارة 
أبوطبي. )قرار الشركة( 

مصدق لدى كاتب العدل
تفويض المدير المعّين.  •

مصدق لدى كاتب العدل
 عقد ونظام التأسيس  •

 للشركة األم. 
معتمدة من مفوض ترخيص 

الشركات بالهيئة
رخصة تجارية سارية للشركة  •

األم. معتمدة من مفوض 
ترخيص الشركات بالهيئة

شهادة تسجيل الشركة  •
األم. معتمدة من مفوض 

ترخيص الشركات بالهيئة
 التوقيع المعتمد  •

مصدق لدى كاتب العدل
رسالة تعّهد •

الرسوم:
االسم التجاري: 200 درهم •
الشكل القانوني: 1,000 درهم •

الترخيص اإلعالمي من 
 المجلس الوطني لإلعالم

)إذا احتاج النشاط(: 
يعتمد الترخيص على  •

نشاط الفرع وبحسب قائمة 
المجلس الوطني لإلعالم

الرسوم: 
تعتمد على الرسوم  •

المدرجة بقائمة أنشطة 
المجلس الوطني لإلعالم 

الدفاع المدني
 500 درهم •

تدوير 
ال توجد أي رسوم في  •

السنة األولى
رسوم التجديد تعتمد  •

على عدد الموظفين

قد تتطلب الرخصة الحصول 
على موافقات بعض 

الجهات األخرى من وقت آلخر

المتطلبات:
عقد إيجار ساري المفعول •
•  twofour54 رسالة صادرة من

لتأكيد عقد اإليجار
نموذج من خطاط معتمد  •

لتصميم اللوحة اإلعالنية

الرسوم:
رسوم الخدمة: 5 درهم •
اللوحة اإلعالنية: 150 درهم •
إصدار رخصة تجارية:  •

100 درهم

الموافقة المبدئية:  •
100 درهم

السجل التجاري: 100 درهم •
األنشطة: حسب قائمة  •

األنشطة اإلعالمية الخاصة 
بدائرة التنمية االقتصادية

25% من مجموع قيمة  •
الرسوم المفروضة 

على األنشطة

المتطلبات:
جواز السفر )شركاء/ وكيل  •

الخدمات المفوض بالتوقيع(
الهوية الشخصية اإلماراتية •
عقد إيجار ساري المفعول •
التوقيع المعتمد مصدق  •

لدى كاتب العدل
مستخرج سجل المساهمين  •

للشركة األم
عقد ونظام التأسيس وشهادة  •

التسجيل وقرار الشركة األم 
والتفويض والتوقيع المعتمد

الرسوم:
خدمة العمالء: 1,000 درهم •
غرفة أبوظبي: حسب األنشطة  •

المدرجة في رخصة الفرع

المتطلبات: 
رخصة الفرع الصادرة من  •

دائرة التنمية االقتصادية 
كفالة مصرفية بقيمة  •

50,000 درهم

رسالة تعيين من مدقق  •
حسابات مرخص

الرسوم:
التسجيل: 10,000 درهم •

المتطلبات:
يجب أن يتم تسجيل  •

الشركات المرخصة في 
المنطقة اإلعالمية وأي اتفاقية 

وكيل خدمات بالوزارة
مستخرج سجل المساهمين  •

للشركة األم
الرسوم:

رسالة الموافقة المبدئية من  •
وزارة االقتصاد: 5,000 درهم

يجب أن تعقد الشركات  •
األجنبية اتفاقية مع وكيل 

خدمات محلي، ويتم 
توقيعها أمام كاتب العدل 

)مثاًل شركة صلة ذ.م.م. 
وشركة المنطقة الحرة(

رسالة تأكيد صالحية  •
الترخيص الصادرة من 

هيئة المنطقة اإلعالمية

الرسوم:
رسوم كاتب العدل: 500 درهم •
الشركات اإلماراتية:  •

2,500 درهم

الشركات األجنبية:   •
6,000 درهم


