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دائرة التنمية االقتصادية

المتطلّ بات:

• بطاقة الهوية اإلماراتية للمدير العام
• رخصة تجارية سارية للشركة األم
( 6أشهر على األقل)
• رسالة تعهد من الشركة األم
•رسالة عدم ممانعة ()NOC
من هيئة المنطقة اإلعالمية

الرسوم:

إعفاء من رسوم الترخيص ،مع
تطبيق بعض رسوم التسجيل:
•رسوم خدمة العمالء 300 :درهم
 +ضريبة القيمة المضافة
•رسوم دائرة التنمية االقتصادية:
 1,215درهم
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دائرة التنمية االقتصادية

المتطلّ بات:

•قد تتطلب الرخصة الحصول على
موافقات بعض الجهات األخرى من
وقت آلخر .وقد يتطلب ذلك دفع
رسوم إضافية.

الرسوم:

•رسوم دائرة التنمية االقتصادية
ورسوم أخرى ذات عالقة تصل إلى
 2،000درهم

المتطلّ بات:

•يجب أن تعقد الشركات األجنبية إتفاقية
مع وكيل خدمات محلي مصدقة لدى
كاتب العدل (شركة صلة ذ.م.م وشركة
المنطقة الحرة)

المستندات التي يطلبها كاتب
العدل:
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وزارة االقتصاد

وزارة االقتصاد

المتطلّ بات:

• مستخرج سجل المساهمين للشركة
األم من هيئة المنطقة اإلعالمية

الرسوم:

• رسوم الموافقة المبدئية:
 5,000درهم

المتطلّ بات:

•ضمانة مصرفية 50,000 :درهم
ّ
مدقق حسابات
• رسالة تعيين

الرسوم:

• رسوم التسجيل 10,000 :درهم

•رخصة تجارية سارية – معتمدة من
هيئة المنطقة اإلعالمية
• عقد ونظام تأسيس الشركة األم
( MOAو  – )AOAمعتمدة من
هيئة المنطقة اإلعالمية
•شهادة تأسيس الشركة (- )COI
معتمدة من هيئة المنطقة اإلعالمية
•قرار مجلس إدارة الشركة األم بفتح
فرع لها بإمارة أبوظبي -

مصدقة لدى كاتب العدل
ّ
مصدق لدى كاتب العدل
•التوكيل الرسمي ّ -
مصدق لدى كاتب العدل
•نموذج التوقيع ّ -

الرسوم:

•رسوم كاتب العدل 500 :درهم

شهادة االسم
التجاري

رخصة عمل
(سارية لسنتين)

إتفاقية وكيل
خدمات محلي

رخصة مزدوجة بخطوتين
رخصة مزدوجة بـ  5خطوات

قد تخضع الرسوم الحالية للتغيير في أي مرحلة ،بحسب طلب الجهات المعنية .ومن الممكن تطبيق ضرائب و/أو رسوم إضافية بحسب طلب تلك الجهات في أي مرحلة.
مصدقة حسب األصول.
يجب أن تكون الوثائق باللغة العربية (أو مترجمة قانونياً ) و
ّ

رسالة الموافقة
المبدئية

شهادة التسجيل لدى
وزارة االقتصاد

