
 

 دليل خدمات إدارة الترخيص التجاري
 



 

 المحتويات

 2 ................................................................................ تراخيص خدمات دليل عن لمحة .1

 0 ..................................................................................................... الخدمة منهجية .2

 1 .......................................................................................... المتعاملين خدمة ميثاق .3

 3 ............................................................................................ الدليل استخدام كيفية .4

 4 ............................................................................................... المصطلحات مسرد .5

 5 ...................................................................................................المتعاملين فئات .6

 5 ...................................................................................................... الخدمة قنوات .7

 6 .................................................................................................. -:المتوفرة اللغات .8

 7 ................................................................................................. الخدمات خصائص .9

 8 ................................................................................................ -: الخدمات أصناف .10

 8 .......................................................................................................الخدمات أنواع .11

 9 ..................................................................................................... الخدمات قائمة .12

 12.................................................................................................... الخدمات باقات .13

 13....................................................................................................الخدمات بطاقة .14



 

 لمحة عن دليل خدمات تراخيص .1

 سياق تراخيص 1.1

بشأن اإلشراف  22بصدور مرسوم كريم من صاحب السمو حاكم إمارة دبي رقم  2009شرعت تراخيص في تنفيذ أعمالها في العام 

  .على البنية التحتية وتزويدها بالخدمات العامة وفرض وتحديد وتحصيل رسوم تلك الخدمات في مناطق التطوير الخاصة

 

والذي نص على أن تشممممل خدمات اتراخيصا اضراومممي والمجمعات والمناطق المملوكة لملسمممسمممة الموانا والجمار  والمنط ة 

الحرة أو دبي العالمية أو للجهات والشمممممركات التابعة ضي منها في اإلمارة أو الواقعة داخل نطاق سممممملطتهما أو وممممممن المناطق التي 

ق التي يتم تحديدها بموجب تشريع يصدره الحاكم وتشمل دونما حصر : نخيل ، لمتليس ، مدينة ت وم الملسسة بتحديدها أو المناط

 دبي المالحية ، استثمار ، مركز دبي للسلع المتعددة.

 

 إستراتيجية تراخيص لت ديم الخدمات 2.1

 و المسممتدامة التنمية في فعال و تميزم أداء  إلى -الذراع التنظيمي لملسممسممة الموانا و الجمار  و المنط ة الحرة  –تهدف تراخيص 

تصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل تطوير السياسات التي من شأنها تسهيل إست طاب العمالء لمناط ها مما اإلق النمو

 يسهم في اإلرت اء بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى مركزها المستحق بين الدول المت دمة عالميًا.

ح يق هذا الهدف من خالل خدمات الترخيص التجاري و الهندسمممة المدنية و خدمات البيئة و الصمممحة و السمممالمة التى  شممم لت و يتم ت
دعمًا إستراتيجيًا ح  ت من خالله الدولة م انتها في الجانب اإلقتصادي على مستوى العالم

 الرؤية و الرسالة و ال يم الملسسية

 يف التنمية المسمممتدامة وتعزيز لتشمممجيع الخاص، التطوير ومناطق الحرة المناطق في االسمممتثمار ودعم وجذب تحفيز في الريادة: الرؤية

 .دبي إمارة

 في عايير الجودةم أفضل لتح يق للمستثمرين التراخيص منح مجال في المبت رة الحلول وتوفير لتنظيم اآلليات أفضل تنفيذ: الرسالة

 .التخصصات جميع

 ال يم الملسسية: 

مة وقي اسممممممتثنائية خدمات ملتزمون لت ديم جميعا ونحن العميق لعمالئنا، الفهم من ينبع نجاحنا -المتعامل: على كيزالتر -

 .للعمالء

 .اقناآف لتوسيع االبت ارات وتشجيع وتطبيق إيجابي، بش ل والتخطيط واالستجابة المست بلي التف ير -: اإلبت ار -



 

 كل في مسممممممتويات المعايير أعلى وعلى وفعالة لعمالئنا عالية عمل م بأخالقياتالمها لتأدية موظفينا تشممممممجيع -اإلحترافية: -

 .اضوقات

 موظفينا ونثمن ونم ن بشغف نهتم نحن -البشري: المال رأس -

 

 



 

 

 

 

ة ركائز إستراتسجي
تراخيص

اضعمال اضساسية

التح م و التطوير في منهجية سير العمل و 
المنتجات و الخدمات لتوفير قيمة متزايدة 

 للعمالء و أصحاب المصالح.

تح يق  و الحفاظ على نتائج مبهرة 
تتوافق أو تتعدى إحتياجات و توقعات  

 أصحاب المصالح لدينا.

تح يق و الحفاظ على نتائج مبهرة 
ت توقعا تتوافق أو تتعدى احتياجات و

 متعاملينا.

ت دير  اإلنسان و  خلق ث افة تسمح  لتح يق 
الفوائد المتبادلة ما بين  اهداف المنظمة و 

 الفرد.

تطوير و ممارسة إطار حوكمة مت امل  ت
 لخلق  ث افة  اإللتزام و الشفافية.

تح يق و الحفاظ على النتائج المبهرة و التي 
ات و توقعات اصحاب تتوافق أو تتعدى إحتياج
 المصالح في المجتمع



 

 منهجية الخدمة .2

 رحلة المتعامل ) رحلة انشاء رخصة(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب حجز إسم تجاري
إصدار مواف ة مبدئية لرخص 

المناطق الحرة
طلب تسجيل شركة في المنط ة 

الحرة

إصدار رخصة المنط ة الحرة إصدار بطاقة منشاة  طلب إوافة ومان بن ي للموظفين

إصدار إقامة عمل طلب تجديد رخصة منط ة حرة طلب تعديل بيانات رخصة منط ة حرة

إصدار شهادة عدم ممانعة للموظفين طلب تجديد بطاقة منشاة طلب تعديل اقامة موظف

طلب إلغاء تصريح عمل طلب إلغاء رخصة منط ة حرة طلب إلغاء بطاقة منشأة



 

 ميثاق خدمة المتعاملين .3

راخيص على تأكيد إلتزامها التام بت ديم أعلى مستويات الجودة لمتعامليها من خالل توفير خدمات متميزة تفوق ت -دائرة التخطيط والتطويرتعمل 

 نسبة السعادة لديهم. رفعوصواًل لتح يق الهدف الطموح نحو كل التوقعات والتي تساهم في كسب ث تهم 

 التزامنا تجاه م

 ترام ولطف.سنتعامل مع م ب ل كياسة و إحسنرحب ب م بإبتسامة و -

 ستتل ون خدمات ٍ متميزة ذات جودٍة عاليٍة. -

 .املةذو معرفة مت ملهلين ومتدربين من خالل موظفين نبذل أقصى ما في وسعنا لتلبيتها سنتعامل مع إحتياجات م بإحترافية و -

 تجيب لمتطلبات م على الفور دون أي تأخير لتح يق ما نصبو إليه من توقعات إيجابية.سسن -

الوقت الُمستغرق إلنجاز   م بشفافية و نحرص على تزويدكم بمعلومات واوحة و دقي ة متعل ة بمتطلبات الخدمة وسنتعامل مع -

 .كل خدمة

 .كفاءة الخدمات التي ن دمها اجراءاتنا من أجل تحسين فعالية و سنبسط عملياتنا و -

 .ح يق راحت مذلك سعيًا منا لت سن دم ل م خدماتنا خالية من اضخطاء و متعددة ال نوات و -

سنرحب بمالحظات م و إقتراحات م و إنطباعات م حول خدماتنا من خالل قنوات مختلفة تهدف لخدمت م بش ل أفضل لزيادة مستوى  -

 رواكم وسعادت م.

 :ق سعادت ميح تما نرجوه من م ل

 .ت ديرالجهود المبذولة من قبل موظفينا الذين هم في خدمت م والتعامل معهم بإحترام متبادل -

 .تزويدنا ب افة الوثائق و اإلثباتات المطلوبة و ذلك وقت ت ديم الطلبات الخاصة ب م -

التأكد من توافر جميع الوثائق الداعمة و المعلومات المطلوبة والبيانات الدقي ة بش ل كامل من أجل إكمال الخدمة في الوقت  -

 .المناسب

 .لومات ترغب بموافاتنا بها في أقرب وقت مم نإطالعنا بأي تحديث للبيانات أوأخطاء الخدمة أوتغييرللمع -

 .ستفسارات موظفينااإلستجابة بصورة متعاونة وبدقة إل -



 

 ميثاق خدمة المتعاملين

 إجراءات إدارة الش اوي

ل و بتراخيص لت ديم خدمات متميزة ذات جودة عالية  تالئم احتياجات وتوقعات متعامليها وتح يق رواهم  -تسعى دائرة التخطيط والتطوير 

دائرة التخطيط والتطوير قامت  2015، باإلوافة إلى سعيها الدائم إلى  التميز في قطاع خدمة المتعاملين، ولهذا فإنها في عام تفوق توقعاتهم

المحايدة  جهةتراخيص بإنشاء قسم إدارة عالقات العمالء لت ون الركيزة الوحيد التي تعتمد عليها كن طة مركزية  إلدارة ش اوي المتعاملين و ال -

( قنوات تواصل رئيسية لتشجيع متعامليها على ت ديم  3قام ال سم بفتح ثالثة )   التي يمتلك متعامليها أح ية ت ديم الش اوي. و قد 

قات الالمالحظات والش اوي باإلوافة إلى إتباع سياسة الباب المفتوح في الم ر الرئيسي للدائرة، و مما ال يم ن تغافله قيام قسم إدارة ع

: 2014بناء نظام إدارة الش اوي الذي تم إعداده بالتوافق مع ال واعد المنصوص عليها في المعايير العالمية  إلدارة الش اوي إيزو العمالء ب

10002 . 

 آلية نظام إدارة االش اوي:

 ت ديم الش وى عبر احدى قنوات التواصل. .1

 .ة عالقات العمالءإداريتم دراسة الش وى والتح ق من صحتها من قبل قسم  .2

 يتم الرد على المشت ي عبر إرسال بريد إل تروني و الذي يووح فيه حالة صحة الش وى و رقم الش اوى إن كانت صحيحة. .3

 إلى ال سم المعني ليتم دراستها وتحليلها و السعي في حلها.إدارة عالقات العمالء يتم إرسال تفاصيل الش وى من قبل  .4

إبالغ المشت ي بحل الش وى عمالء بتل ي إتمام حل الش وى )محل الت ديم؟( من ال سم المعني ومن ثم إدارة عالقات الي وم قسم  .5

 ويرفق استبيان روا المتعاملين ل ياس مستوى رواهم.

 ، يتم إعادة تحويل الش وى و رفعها إلى اإلدارة العليا. في حال عدم روا العميل بالحل الم ترح .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لكيفية استخدام الدلي .4

 وصف المحتوى  إسم الورقة 

 تحتوي هذه الورقة على سجل بالتغييرات التى أدخلت على هذا الدليل  تاريخ التعديالت 

 توفر هذه الورقة تعريفات للمصطلحات و اإلختصارات الشائعة والمستخدمة في هذا الدليل مسرد المصطلحات

 لخدمات الواردة في هذا الدليل تحتوي هذه الورقة على وصف لجميع سمات ا خصائص الخدمات

تحتوي هذه الورقة على تلخيص لجميع الخدمات المست بلية التى تعتزم  الح ومة ت ديمها لألفراد بما  موسوعة الخدمات

 في ذلك: 

 إتفاقيات مستوى الخدمة  -

 اضزمنة المتفق عليها لت ديم الخدمات  -

 ملشرات اضداء الرئيسية  -

 لخدمات الحالية تصور الخدمات المست بلية ل -

 تصور الخدمات المست بلية لرحلة المتعامل في المست بل -

 تصور الخدمات المست بلية لرحلة المتعامل حالياً  -

تحتوي هذه الورقة على الخدمات  المست بلية التى ست دمها الح ومة لألفراد و خصائص كل منها ) التي  دليل الخدمات 

 جرى وصفها في ورقة خصائص  الخدمات(

م ن للمتصفح الن ر على اسم الخدمة أو أي ونة الخدمة للذهاب مباشرًة إلى الصفحة الخاصة بتفاصيل ي

 الخدمة.

 

 

 

 



 

 مسرد المصطلحات .5

 المصطلحات تعريف المصطلح

 خدمات أفراد التعامالت/ الخدمات الم دمة من قبل الح ومة لألفراد أو الم يمين 

 خدمات الملسسات الخاصة لملسسات ال طاع الخاص لح ومةا التعامالت/ الخدمات الم دمة من قبل

 خدمات الملسسات العامة التعامالت/ الخدمات الم دمة من قبل ملسسة ح ومية لملسسة ح ومية أخرى
هي أي خطوة أو نشاط من شأنه التأثير سلبًا أو إيجابَا على رحلة المتعاملين و يم ن  أن يسبب اإلحباط أو 

 لمتعاملين يضفي البهجة على ا
 اللحظة الحرجة في الرحلة

 إتفاقية مستوى الخدمة هي إتفاقية منع دة بين المتعاملين و تراخيص ، تحدد معايير )الحد اضدنى( للخدمة لضمان روا المتعاملين
 رحلة المتعاملين الحالية الووع الحالي للخدمات الم دمة من قبل تراخيص

رحلة المتعاملين  ذي تم تصميمه ، و الذي يأخذ الووع الحالي للخدمات و تحليله بعين االعتبارالنموذج الخدمي الجديد الم ترح ال
 المست بلية

ي صد بهذا المصطلح المنظومة المت املة إلدارة تعامالت الملسسة مع المتعاملين الحاليين و المست بليين 
ة توظيف الموارد في إدارة العالقة مع بما يشمل رؤية و إستراتيجية عالقة الملسسة بالمتعاملين و منهجي

المتعاملين الحاليين و تحديد و اختيار و است طاب المتعاملين المست بليين و تطوير عالقة الملسسة بهم و 
 الحفاظ عليها

 إدارة عالقات المتعاملين
CRM 

 ثاق الخدمة مي وثي ة تصف إلتزام و وعود تراخيص نحو متعامليها و وسائل اإلتصال و التواصل بينهم.
هي الطري ة التي ستتبعها تراخيص في تلبية التوقعات التي  حددها ميثاق الخدمة و تساعد في التأثير إيجابيا 
على المتعاملين و في تحسين نوعية اضداء  والوصول إلى أعلى مستويات الروى لديهم، و التي يتم التعبير 

 عنها بش ل كلي.

 معايير وقت الخدمة

اضول من خدمات تراخيص ) المواطنين و الم يمين قانونا بالدولة و الجهات الح ومية االتحادية  هو المستفيد
 و المحلية ، باإلوافة إلى الشركات الخاصة(

 المتعاملين 

بيان م توب أو شفهي ي دمه أحد المتعاملين مع تراخيص يعبر فيه عن عدم رواه عن اإلجراءات  أو المعامالت 
 للحصول على الخدمة أو أسلوب ت ديمها.التي يت دم بها 

 الش اوى

بيان م توب أو شفهي ي دمه أحد المتعاملين لتراخيص من خالل قنوات اإلتصال المتوفرة  يسأل من خاللها 
 عن اإلجراءات أو المعامالت التي يتوجب عليه أن يت دم بها للحصول على الخدمة أو عن أسلوب  ت ديمها.

 اإلستفسار

املة إلدارة تعامالت تراخيص مع متعامليها بما يشمل رؤية و إستراتيجية عالقة تراخيص منظومة مت 
 بالمتعاملين.

 إستراتيجية ت ديم الخدمة 

 قنوات ت ديم الخدمة الوسائل و ال نوات التي تلمن التواصل مع المتعاملين و يستطيعون من خاللها الحصول على الخدمات.
 

 



 

 فئات المتعاملين .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 قنوات الخدمة .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دبي –سوق التنين  –المدينة العالمية  مركز خدمة

  م 3:00 –ص  07:30 ساعات العمل
 الخميس -اضحد 

 2001دبي،  صندوق البريد

 الموقع االل تروني

 البريد االل تروني
 مركز ااالتصال

 الفاكس

 التطبيق الذكي

شركات المنط ة حرة الشركات المحلية

الم فولين

http://www.trakhees.ae/
mailto:CLD.customercare@trk.pcfc.ae


 

 -اللغات المتوفرة: .8

 الصينية اإلنجليزية العربية قناة التواصل/ اللغة

 * * * مركز خدمة

  * * الموقع االل تروني

  * * البريد االل تروني

  * * مركز ااالتصال

  * * التطبيق الذكي

Instagram * *  

Twitter * *  

Facebook * *  

LinkedIn * *  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 خصائص الخدمات .9

 الوصف خاصيةال

 رقم تعريفي فريد مخصص للخدمة الرقم التعريفي للخدمة

 اسم يصف طبيعة الخدمة اسم الخدمة

 قائمة باالفعال التي يم ن تح ي ها من خالل هذه الخدمة نطاق الخدمة

 وصف موجز للخدمة يووح الغرض منها و كيف يم ن للمتعاملين مع تراخيص االستفادة منها الوصف و الفوائد

 تصنيف الخدمة بناء على ما توفره تراخيص من خدمات فرعية  النوع

 معلومات حول معايير الفئة المستهدفة لطلب الخدمة او االستفادة منها الفئة المستهدفة

 أي شروط او اح ام قد ترتبط بالخدمة الشروط و االح ام

الغرامات المصاحبة ) اذا ما انطبق على  الت لفة المتوقعة للخدمة إوافة الى تفاصيل المدفوعات و الرسوم

 الحالة(

تفاصيل الشروط اضساسية ) ت ديم الوثائق و التصدي ات .... إلخ( التي قد يتحتم ت ديمها قبل ان  الشروط اضساسية

 يتم ن المتعامل من طلب الخدمة

دليل الخدمات المصنف حسب اتفاقيات مستوى الخدمة المتعل ة بالخدمات المذكورة في  اتفاقية مستوى الخدمة

 ال نوات

 المعلومات المتعل ة بال سم المختص بالخدمة في تراخيص المالك 

معلومات حول مدى اتاحة الخدمة من خالل قنوات عدة و ال نوات التي يم ن من خاللها الوصول  االتاحة

 للخدمة

 ةالهدف الذي يرمي إليه المتعامل من استخدام هذه الخدم هدف المتعامل

 الخطوات التي يحتاج المتعامل الى اتباعها للحصول على/استخدام الخدمة الخطوة

 



 

 

 -أصناف الخدمات:  .10
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خدمات رئيسية

هي خدمات جامعة تشتمل في •
الخدمات )نطاقها خدمات ثانوية  

(.  الفرعية و الت ميلية

خدمات فرعية

هي خدمات تابعة للخدمات •
االساسية كتزويد الهيئة باضراء و
الم ترحات و ت ديم الش اوى

خدمات ت ميلية

هي الخدمات المرتبطة بالخدمات •
اضساسية و يتم ت ديمها بإتباع

إجراءات مماثلة إلجراءات الخدمة 
فةاضساسية مع إدخال تعديالت طفي

خدمات معلوماتية

هي الخدمات التي تنطوي على ت ديم المعلومات•
من الح ومة إلي المتعامل كخدمة اإلستعالم عن 

خدمات الدائرة و الحمالت التوعوية و البرامج 
التدريبية

خدمات إجرائية

تي هي  الخدمات التي تلبي إحتياجات المتعامل و ال•
تنطوي طبيعتها على إنجاز المعامالت كإصدار 

.البطاقات و الرخص و غيرها



 

 قائمة الخدمات .12

 نوع المعاملة نوع الخدمة التصنيف رمز الخدمة الخدمة م
 عادية إجرائية فرعية طلب حجز اسم تجاري
 عادية إجرائية فرعية لرخص المحليةإصدار مواف ة مبدئية ل

 عادية إجرائية فرعية إصدار رخصة محلية
 عادية إجرائية فرعية طلب  تجديد رخصة محلية

 عادية إجرائية فرعية طلب تعديل بيانات رخصة محلية
 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء رخصة محلية
 عادية إجرائية فرعية الشريك طلب بيع رخصة و ازالة

 عادية إجرائية فرعية إصدار بطاقة مندوب لرخصة محلية 
 عادية إجرائية فرعية طلب تجديد بطاقة مندوب لرخصة محلية

 عادية إجرائية فرعية إصدار مواف ة مبدئية لرخص المناطق الحرة
 عادية إجرائية فرعية طل  تسجيل شركة منط ة حرة

 عادية إجرائية فرعية إصدار رخصة منط ة حرة
 عادية إجرائية فرعية طلب تجديد رخصة منط ة حرة

 عادية إجرائية فرعية طلب تعديل بيانات رخصة منط ة حرة
 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء رخصة منط ة حرة

 عادية إجرائية فرعية إليجارطلب تحديث بيانات ع د ا
 عادية إجرائية فرعية طلب تغيير نموذج توقيع
 عادية إجرائية فرعية طلب نسخة طبق اضصل

 عادية إجرائية فرعية طلب زيارة متعامل خارج مركز الخدمة
 ةعادي إجرائية فرعية طلب إصدار بطاقة مندوب لرخصة منط ة حرة
 عادية إجرائية فرعية طلب تجديد بطاقة مندوب لرخصة منط ة حرة

 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة طباعة بطاقة مندوب لرخصة منط ة حرة
 عادية إجرائية فرعية إصدار بطاقة منشأة

 عادية إجرائية فرعية طلب تعديل بطاقة منشأة
 عادية إجرائية فرعية ة منشأةطلب تجديد بطاق

 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة طباعة بطاقة منشأة
 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء بطاقة منشأة

 عادية إجرائية فرعية طلب إوافة ومان بن ي للموظفين



 

 عادية إجرائية فرعية إصدار  إقامة عمل
 عادية إجرائية فرعية امةطلب تعديل إق

 عادية إجرائية فرعية طلب تجديد إقامة
 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء تصريح عمل 

 عادية إجرائية فرعية إصدار بطاقة عمل لغير الم فولين
 عادية إجرائية فرعية طلب تعديل بطاقة عمل لغير الم فولين

 عادية إجرائية فرعية ديد بطاقة عمل لغير الم فولينطلب تج
 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة طباعة بطاقة عمل لغير الم فولين

 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء بطاقة عمل لغير الم فولين
 عادية إجرائية فرعية طلب فحص طبي

 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة الفحص الطبي
 عادية إجرائية فرعية طلب تجديد تأشيرة

 عادية إجرائية فرعية إصدار تأشيرة  أصلية
 عادية إجرائية فرعية طلب إصدار بطاقة صحية
 عادية إجرائية فرعية طلب تجديد بطاقة صحية

 عادية إجرائية فرعية طلب إستبدال بطاقة صحية
 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة طباعة بطاقة العمل

 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة طباعة إقامة
 عادية إجرائية فرعية طلب ن ل إقامة من تراخيص إلى جهة ح ومية

 عادية إجرائية فرعية طلب ن ل إقامة من تراخيص إلى جهة اخرى
 عادية إجرائية فرعية إصدار ت رير حالة من الهجرة

 عادية إجرائية فرعية طلب ووع بالغ هروب  على موظف
 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء بالغ هروب

 عادية إجرائية فرعية طلب تحديث بيانات هروب موظف
 عادية ائيةإجر فرعية إصدار تأشيرة زيارة

 عادية إجرائية فرعية طلب إلغاء تاشيرة زيارة
 عادية إجرائية فرعية طلب زيادة عدد موظفي الشركة

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح م تب إوافي
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح تنزيالت

 عادية إجرائية فرعية لةإصدار تصريح جهاز البيع بواسطة العم
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح بتصفية البضائع

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح نشاط مركب



 

 

 

 

 

 

 

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح ساعات عمل إوافية
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح توصيل الطلبات في رمضان

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح بالجوائز الفورية
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح كوشك

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح باإلعالنات الورقية
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح مواقف عامة

 عادية جرائيةإ فرعية إصدار تصريح باللوحات اإلوافية
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح لوحة رسوم متحركة إعالنية

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح جهاز صراف آلي
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح بالحمالت الترويجية

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح بإجراء سحوبات
 عادية إجرائية فرعية ار تصريح بإعالنات اللوحات االل ترونيةإصد

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح لم تب تمثيلي
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح بإعالنات السيارات

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح باللوحات االعالنية للعالمات التجارية
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح باللوحة قماشية ملقته

 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح خيمة تجارية
 عادية إجرائية فرعية إصدار تصريح جهاز ألعاب التسلية باللمس

 عادية إجرائية فرعية إصدار شهادة عدم ممانعة للشركات
 عادية إجرائية فرعية من يهمه اضمر للموظفينإصدار شهادة ل

 عادية إجرائية فرعية طلب إعادة طباعة شهادة لمن يهمه اضمر
 عادية معلوماتية فرعية االستفسار عن الخدمات



 

 باقات الخدمات .13

د الخدمات التي يحتاجونها لممارسة االعمال التجارية، تم تجميع إدراكًا من تراخيص الحتياجات متعامليها و حرصًا منها على مساعدتهم على إيجا

 -هذه الخدمات ومن باقات مرتبطة بدورة الحياة الخدمية للمتعاملين و بتجربة المتعامل:

 -هنالك أربعة باقات خدمية رئيسية للخدمات و هي: 

 إصدار رخصة منط ة حرة -1

 طلب حجز اسم تجاري 1.1

 اطق الحرةإصدار مواف ة مبدئية لرخص المن 2.1

 طلب تسجيل شركة منط ة حرة 3.1

 رخصة منط ة حرةإصدار  4.1

 إصدار تصريح عمل -2

 إصدار تاشيرة دخول للدولة 1.2

 طلب تعديل ووع  2.2

 طلب فحص طبي 3.2

 إصدار اقامة عمل 4.2

 إصدار بطاقة عمل 5.2

 التصديق على ع د عمل 6.2

 تعديل و تجديد رخصة منط ة حرة. -3

 طلب تعديل بيانات رخصة منط ة حرة 1.3

  ة حرةطلب تجديد رخصة منط 2.3

 تعديل و تجديد إقامة. -4

 طلب تعديل إقامة 1.4

 طلب تجديد إقامة 2.4



 

 بطاقة الخدمات .14

 الرقم التعريفي للخدمة

 طلب حجز إسم تجاري. اسم الخدمة
 حجز إسم تجاري للرخص في المنط ة الحرة و الرخص المحلية. نطاق الخدمة

 شاط في المنطاق الحرة و المحلية التابعة لتراخيصمزاولة نحجز إسم تجاري ليستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص الراغبين بمزاولة نشاط في المناط ة الحرة و المحلية التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
 ال توجد الشروط و االح ام

 درهم. 220 الرسوم
 ة رسوم إوافية كما يلي:* في حال إوافة مميزات خاصة لإلسم التجاري, سيتم إواف

 درهم: إسم يتضمن اسماء معربة. 1,000 -
 درهم: إسم يتضمن كلمات أجنبية. 2,000 -
 درهم: إسم دال على نطاق. 1,000 -
 : ) عالمي, دولي, انترناشونال(Firm Coverageدرهم: إسم يتضمن  1,000 -
 درهم: إسم يتضمن إختصارات. 2,000 -
 أو الخليج. UAEبي او درهم: إسم يتضمن د 2,000 -
 درهم: إسم يحتوي على أرقام. 2,000 -
 امتياز.-إسم يتضمن عالمة تجارية درهم: 1,000 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 نموذج حجز اسم. .1

 صورة عن جواز السفر للمالك )المواطن(, صورة عن جواز السفر+  .2

 صورة عن اإلقامة للمالك )من غير المواطنين(.

 يوم عمل واحد فاقية مستوى الخدمةات
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري  - االتاحة

 الحصول شهادة إسم تجاري هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 إستالم شهادة إسم تجاري .4

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار مواف ة مبدئية للرخص المحلية الخدمةاسم 

شهادة المواف ة المبدئية هي وثي ة تثبت أن تراخيص ال تمانع من تأسيس المنشأة االقتصادية  نطاق الخدمة

)سواء ملسسة أو شركة(، وتفيد بأنه يم ن اإلنت ال إلى الخطوة التالية للحصول على الرخصة 

 التجارية.

 تجارية او مهنيةعلى مواف ة مبدئية إلصدار رخصة  الحصول الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة  الفئة المستهدفة

 االفراد الراغبين بممارسة نشاط تجاري او مهني

 ال توجد الشروط و االح ام

 درهم 120 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 ع جميع أطراف الرخصةتعبئة إستمارة تراخيص مع توقي .1
 المدير( مع صورة الهوية لمواطني الدولة للرخصة الجديدة-الشركاء-صور الجوازات )المال  .2
 توفير نسخة عن اإلقامة و رسالة عدم ممانعة من ال فيل لألطراف اضجانب. .3

 يوم عمل واحد اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 إدارة الترخيص التجاري مركز الخدمة - االتاحة

 الت ديم على رخصة تجارية او مهنية هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم المواف ة المبدئية .4

 

 

 

 

 



 

 الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار رخصة محلية اسم الخدمة

 التطوير الخاص إصدار رخصة محلية ومن نطاق مناطق نطاق الخدمة

 ممارسة نشاط تجاري في امارة دبي الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي إلمارة دبي الفئة المستهدفة

 أصجاب المواف ات المبدئية الصادرة من تارخيص

 ال توجد الشروط و االح ام

 تحتسب من إجمالى ع د إيجار الموقع %5رسوم أسواق  - الرسوم
تحتسب من قيمة ع د إيجار الس ن للشريك/المدير لغير مواطني  %5رسوم س ن   -

 الدولة
 رسوم دوائر ح ومية اخرى حسب اضنشطة -
 إذن الدفع المطبوع من النظام االل تروني هو المعتمد لدفع الرسوم  -
-  

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 : متطلبات المواف ة المبدئيةلىالخطوة اضو
 تعبئة إستمارة تراخيص مع توقيع جميع أطراف الرخصة -1
المدير( مع صورة الهوية لمواطني الدولة للرخصة -الشركاء-صور الجوازات )المال  -2

 الجديدة
 درهما 120رسوم المواف ة اضولية لرخصة  -3
 مالحظة: ال يتطلب ع د إيجار فى الخطوة اضولى -4

 : متطلبات حجز اضسم التجاريالخطوة الثانية
 تعبئة إستمارة حجز االسم التجاري -5
 صورة جواز سفر مالك / شريك في الرخصة -6
 درهما 220رسوم حجز اضسم التجاري  -7

 : متطلبات إصدار الرخصةالخطوة الثالثة
 إحضار إستمارة تراخيص  -8
جمار  دبي/  ع د اإليجار مصدق من )إيجاري( هيئة التنظيم الع اري )ما عدا ع ود نخيل/ -9

 يوما. 30موانا دبي( وأن ال ت ل مدة صالحية الع د عن
تعبئة إستمارة البيئة والصحة والسالمة حسب النشاط )أغذية أوغير أغذية( مع توقيع  -10

 الشخص المخول
 رسالة عدم ممانعة من ال فيل في حالة كون المالك/الشريك/المدير على كفالة الغير  -11



 

 لمدارء / والشركاء ماعدا مواطني الدولةع د اإليجار الس ني ل ل من ا -12
 بعض اضنشطة تتطلب مواف ات خارجية -13

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الحصول على رخصة تجارية هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 فع الرسومد .3

 استالم الرخصة التجارية .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 تجديد رخصة محلية بطل اسم الخدمة

تجديد رخص الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة  نطاق الخدمة

 دبي

 تجديد الرخصة التجارية الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبي الفئة المستهدفة

 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 يتم احتسابها تل ائيًا من النظام - الرسوم
 تحتسب من إجمالى ع د إيجار الموقع %5رسوم أسواق  -
ار الس ن للشريك/المدير لغير مواطني تحتسب من قيمة ع د إيج %5رسوم س ن   -

 الدولة
 رسوم دوائر ح ومية اخرى حسب اضنشطة -
 اذن الدفع المطبوع من النظام االل تروني هو المعتمد للدفع الرسوم  -

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة إستمارة تراخيص )مع ختم وتوقيع المدير أو المخول(  .1
 صورة الرخصة .2
مصدق من )إيجاري( هيئة التنظيم الع اري )ما عدا ع ود نخيل/ جمار  دبي/ ع د اإليجار  .3

 يوما. 30موانا دبي( وأن ال ت ل مدة صالحية الع د عن
 ع د اإليجار الس ني ل ل من المدارء / والشركاء ماعدا مواطني الدولة .4
 بعض اضنشطة تتطلب مواف ات خارجية .5

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الحصول على رخصة تجارية هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم الرخصة التجارية .4

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تعديل بيانات رخصة محلية اسم الخدمة

تعديل بيانات الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة  اق الخدمةنط

 دبي

 تعديل بيانات الرخصة الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبي الفئة المستهدفة

 م وجود مالحظات على الرخصةعد الشروط و االح ام

 يتم احتسابها من النظام تل ائياً  الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تغيير اسم الشركة  .1
 الرخصة االصلية )مع ختم وتوقيع الشركاء( -
 رسالة ال مانع من الشركة بتغيير االسم -
 تعبئة إستمارة تراخيص )مع ختم وتوقيع الشركاء( -
 جز االسم التجاري الجديدتعبئة إستمارة ح -
 الع د المعدل من المح مة بعد مواف ة تراخيص -
 تغيير ع د إيجار المحل باإلسم الجديد -

 تغيير النشاط / إلغاء / إوافة .2
 تعبئة إستمارة تراخيص )مع ختم وتوقيع الشركاء( -
 تعبئة إستمارة البيئة والصحة والسالمة مع توقيع الشخص المخول -
 الرخصة االصلية -
 المعدل من المح مة بعد مواف ة تراخيصالع د  -

 ن ل/تغيير موقع رخصة صادرة من دائرة التنمية االقتصادية الى مناطق التطوير الخاص  .3
 تعبئة إستمارة تراخيص )مع ختم وتوقيع الشركاء( -
ع د اإليجار مصدق من )إيجاري( هيئة التنظيم الع اري )ما عدا ع ود نخيل/ جمار  دبي/  -

 يومًا. 30 ت ل مدة صالحية الع د عنموانا دبي( وأن ال
 صورة من ع د التأسيس  -
 المدير( للرخصة الجديدة-الشركاء-صور جوازات )المال  -
 رسالة من الشركة انه ال مانع من التحويل من الموقع ال ديم الى الموقع الجديد -
 ةالرخصة اضصلية إذا كانت سارية الصالحية أو صوره من الرخصة فى حالة كونها منتهي -

 الصالحية
 صورة من المواف ات الخارجية على اضنشطة إن وجدت -



 

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 طلب تعديل على بيانات الرخصة هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 مدفع الرسو .3

 طباعة الرخصة .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب الغاء رخصة محلية اسم الخدمة

 إلغاء الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبي نطاق الخدمة

 الغاء الرخصة التجارية الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 ات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبيالشرك الفئة المستهدفة

 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 احتسابها تل ائيًا من النظام يتم الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة إستمارة تراخيص )مع ختم وتوقيع الشركاء( .1
نت سارية الصالحية أو صوره من الرخصة فى حالة كونها منتهية الرخصة اضصلية إذا كا .2

 الصالحية
 رسالة من الشركة )طلب إلغاء( ت ون معتمدة من المح مة في حالة )ش ذ م م( .3
 رسالة من مدقق حسابات معتمد )باللغة العربية( .4
 رسالة من هيئة الطرق والمواصالت .5
 رسالة من صاحب الع ار .6
إلقامة وشلون االجانب ومن وزارة العمل تفيد بأن ال يوجد على رسالة من اإلدارة العامة ل .7

 الشركة أي كفاالت

 يوم عمل 15 اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الغاء الترخيص التجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 لدفعاستالم اذن ا .2

 دفع الرسوم .3

 

 

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب بيع رخصة و ازالة الشريك اسم الخدمة

 بيع الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبي نطاق الخدمة

 تنازل عن الرخصة او بيع منشاة الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبي الفئة المستهدفة

 على االطراف الجدد التأكد من تحويل ع د إيجار الموقع الى االطراف الجدد. .1 الشروط و االح ام
 التأكد من عدم وجود أي إلتزامات أو مخالفات من قبل تراخيص أو الدوائر االخرى. .2

 تل ائيا من النظاماحتسابه  يتم الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة إستمارة تراخيص )مع ختم وتوقيع الشركاء( .1
 المدير( للرخصة الجديدة-الشركاء-صور جوازات )المال  .2
 رسالة من ال فيل في حالة كون المالك غير مواطن .3
نخيل/ جمار  دبي/ موانا  ع د اإليجار مصدق من )إيجاري( هيئة التنظيم الع اري )ما عدا ع ود .4

 يوما. 30دبي( وأن ال ت ل مدة صالحية الع د عن
 الرخصة االصلية  .5
 الع د المعدل من المح مة بعد مواف ة تراخيص .6
 ع د إيجار الس ن شريك / المدير .7
 صورة من المواف ات الخارجية على اضنشطة إن وجد .8

 يوم عمل 15 اتفاقية مستوى الخدمة

 ص التجاريإدارة الترخي المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 بيع منشأة تجارية هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم الشركاء الجدد للرخصة .4

 

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار بطاقة مندوب لرخصة محلية اسم الخدمة

صدار بطاقة مندوب لشخص يمثل الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص إ نطاق الخدمة

 بنظام ال انون المحلي المارة دبي

هي خدمة يتم بوجبها إصدار بطاقة جديدة للمندوب، ليتم ن من إنهاء معامالت المنشآت  الوصف و الفوائد
 أو اضشخاص الذين ينوب عنهم في تراخيص

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص تهدفةالفئة المس

 أن ي ون الشخص لديه إقامة على المنشأة الشروط و االح ام

 درهم 1020 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 طلب إلصدار بطاقة مندوب موقع ومختوم .1
 صوره الرخص التجارية سارية المفعول .2
 صوره الجواز و االقامة للمندوب .3
 وره شخصيةص .4
 رسالة طلب من الشركة .5

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 إصدار بطاقة مندوب هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم بطاقة المندوب .4

 

 

 



 

  لتعريفي للخدمةالرقم ا

 طلب تجديد بطاقة مندوب لرخصة محلية اسم الخدمة

تجديد بطاقة مندوب للشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون  نطاق الخدمة

 المحلي المارة دبي

 المنشآتهي خدمة يتم بوجبها إصدار بطاقة جديدة للمندوب، ليتم ن من إنهاء معامالت  الوصف و الفوائد
 أو اضشخاص الذين ينوب عنهم في تراخيص

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام ال انون المحلي المارة دبي الفئة المستهدفة

 ان ي ون الشخص لديه إقامة على المنشأة - الشروط و االح ام

 درهم 1020 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 طلب إلصدار بطاقة مندوب موقع ومختوم .1
 صوره الرخص التجارية سارية المفعول .2
 صوره الجواز و االقامة للمندوب .3
 صوره شخصية .4
 رسالة طلب من الشركة .5

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 طاقة مندوبتجديد ب هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم بطاقة المندوب .4

 

 



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار مواف ة مبدئية لرخص المناطق الحرة اسم الخدمة

 إصدار مواف ة مبدئية إلصدار رخصة في المنط ة الحرة نطاق الخدمة

المتعامل بناًء على المواف ة المبدئية ت ديم طلب للحصول على رخصة لمزاولة أنشطة يستطيع  الوصف و الفوائد

 في المنط ة الحرة.

 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص الراغبين بمزاولة نشاط في المناط ة الحرة التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة

 ية الصينية.مشاريع سوق التنين خاصة ف ط بحاملي الجنس الشروط و االح ام

 درهم. 120 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب ترخيص. .1

 .FZ/FZCOنموذج تسجيل  .2

 شهادة اإلسم التجاري. .3

 نموذج البيئة والصحة والسالمة. .4

 صورة عن جواز سفر ساري المفعول+ صورة عن صفحة اإلقامة لجميع .5

a. .المساهمين و المال ين و المدراء 

 ممناعة من ال فيل/صاحب العمل ) لغير المواطنين(.رسالة عدم  .6

 نموذج المعلومات الشخصية ) المدراء/ المال ين(. .7

 نموذج من التواقيع )المدراء/ المال ين(. .8

 قرار المجلس )إعالن المال ين( .9

 ايام عمل 5 اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 خيص التجاريمركز الخدمة إدارة التر - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على مواف ة مبدئية إلصدار رخص في المناطق الحرة هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 إستالم مواف ة مبدئية للرخصة. .4



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 شركة منط ة حرة طلب تسجيل اسم الخدمة
 تسجيل شركة لممارسة أنشطة في المنط ة الحرة. نطاق الخدمة

 مزاولة نشاط في المنطاق الحرة التابعة لتراخيصتسجيل شركة ليستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 عة لتراخيصالشركات و االشخاص الراغبين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التاب الفئة المستهدفة
 حاملي الجنسية الصينية.لمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  الشروط و االح ام

 درهم. 15,000شركة منط ة حرة:  - الرسوم
 درهم. 10,000ملسسة منط ة حرة:  -
 درهم. 5,000فرع:  -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 مال  )إيجاري(.ع د إيجار ساري المفعول وموثق من دائرة اإلراوي و اض .1

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 تسجيل شركة لممارسة أنشطة في المناطق الحرة التابعة لتراخيص. هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 وراق ال انونية للشركة معتمدة من تراخيص.أستالم اض .4

 

 

 

 

 

 



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار رخصة منط ة حرة اسم الخدمة
 إصدار رخصة لمزاولة االنشطة في المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 راخيصيستطيع المتعامل بناًء على الرخصة مزاولة النشاط في المنطاق الحرة التابعة لت الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص الراغبين بمزاولة نشاط في المناط ة الحرة التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
  حاملي الجنسية الصينية.بمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  الشروط و االح ام

 عدد  ال ياسي لألنشطة:ال
 أنشطة. 5للرخص المهنية=  -
 أنشطة. 7للرخص التجارية=  -

 درهم ) للمعرفة و االبت ار( 20المبلغ النهائي سيضاف عليه  رسومال
 درهم للرخص التجارية في سوق التنين 8,000 -1
 درهم للرخص المهنية في سوق التنين 9,000 -2
 -رسوم الرخص في غير سوق التنين هو اجاملي الرسوم ادناه : -3

 -رسوم اسواق : 1.3
 (%7.5 محل تجاري ) قيمة ع د االيجار في السنة الواحدة * -
 -فندق : -

 5  = عدد االسرة.1000نجوم * 
 4  = عدد االسرة.600نجوم * 
 3  = عدد االسرة.400نجوم او نجمتين * 

 ش ق فندقية: -
  =عدد اضسرة.500ش ق فندقية عادية* 
  =عدد اضسرة.750ش ق فندقية فاخرة * 

 درهم* عدد الم اعد. 50سينما:  -
 رسوم إقامة مدير/شريك ) لغير المواطنين( 2.3
 من قيمة ع د إيجار المدراء/ الشركاء. %5كان المدير / الشريك في دبي=  اذا -

*رسوم اإلقامة غير مطلوبة في حال ت ديم المدير/ الشريك ع د اإليجار و فاتورة 
 هيئة ال هرباء و مياه دبي و رسوم س ن مدفوعة.

 درهم. 1,000اذا كان المدير / الشريك خارج دبي=  -
 درهم. 1,000يملك ايجار مشتر = اذا كان المدير / الشريك  -

 درهم للرخص المهنية. 700رسوم وكيل الخدمة:  3.3



 

 رسوم تحسين الخدمة: 4.3
 للرخص المهنية: -

  =درهم. 1,000البنو  والفنادق و الش ق المفروشة 
  :درهم. 300مرافق أخرى 

 درهم. 500للرخص التجارية=  -
 درهم. 500رسوم محلية:  5.3
 درهم. 50رسوم طباعة الرخصة:  6.3
 درهم. 350وحة إعالنية: رسوم ل 7.3
 * عدد اضنشطة.500إلوافة أنشطة, سيتم إوافة رسم ب يمة  8.3

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 خطاب من البنك بايداع رأس المال. -1

 يوم عمل  اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 االل ترونية الخدمات -
 التطبيق الذكي لتراخيص 

 لموازلة االنشطة في المنط ة الحرةالحصول على رخصة   هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم الرخصة. .4

 

 

 

 

 

 



 

 

 طلب تجديد رخصة منط ة حرة اسم الخدمة
 جديد رخصة صادرة في المنط ة الحرة.ت نطاق الخدمة

 يستطيع المتعامل تجديد رخصة في المنط ة الحرة التابعة لتراخيص. الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص المرخصين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
 اصة ف ط بحاملي الجنسية الصينية..مشاريع سوق التنين خ1 الشروط و االح ام

 . عدم وجود مالحظات على الرخصة.2
 درهم للرخص التجارية في سوق التنين 8,000 -1 الرسوم

 درهم للرخص المهنية في سوق التنين. 9,000 -2
 -رسوم الرخص في غير سوق التنين هو اجاملي الرسوم ادناه : -3

 -رسوم اسواق : 1.3
 %7.5 قيمة ع د االيجار في السنة الواحدة * -
 -اذا كانت المنشأة فندق : -

 5  = عدد االسرة.1000نجوم * 
 4  = عدد االسرة.600نجوم * 
 3  = عدد االسرة.500نجوم او نجمتين * 

 اذا كانت المنشأة  ش ق فندقية: -
  =عدد اضسرة.500ش ق فندقية عادية* 
  =عدد اضسرة.750ش ق فندقية فاخرة * 

 الم اعد.درهم* عدد  50اذا كانت المنشأة سينما:  -
 رسوم س ن مدير/شريك ) لغير المواطنين( 2.3

 من قيمة ع د إيجار المدراء/ الشركاء. %5اذا كان المدير / الشريك في دبي=  -
 درهم. 1,000اذا كان المدير / الشريك خارج دبي=  -
 درهم. 1,000اذا كان المدير / الشريك يملك ايجار مشتر =  -
 رسوم س ن عاملين: 3.3

 درهم. 1,000عمل فئة أ:  -
 درهم. 500عمل فئة ب:  -
 درهم. 300عمل فئة ج:  -
 درهم للرخص المهنية. 700رسوم وكيل الخدمة:  4.3
 رسوم تحسين الخدمة: 5.3



 

 للرخص المهنية: -
  =درهم. 1,000البنو  والفنادق و الش ق المفروشة 
  :درهم. 300مرافق أخرى 

 درهم. 500للرخص التجارية=  -
 درهم. 500رسوم محلية:  6.3
 درهم. 50رسوم طباعة الرخصة:  7.3
 درهم. 350رسوم لوحة إعالنية:  8.3
 * عدد اضنشطة.500إلوافة أنشطة, سيتم إوافة رسم ب يمة  -
 في حال إوافة مميزات خاصة لإلسم التجاري, ستم إوافة رسوم إوافية كما يلي: -
 درهم: إسم يتضمن اسماء معربة. 1,000 -
 درهم: إسم يتضمن كلمات أجنبية. 2,000 -
 طاق.درهم: إسم دال على ن 1,000 -
 ) عالمي, دولي, انترناشونال( Firm Coverageدرهم: إسم  1,000 -
 درهم: إسم يتضمن إختصارات. 2,000 -
 إو الخليج. UAEدرهم: إسم يتضمن دبي او  2,000 -
 درهم: إسم يحتوي على أرقام. 2,000 -
 امتياز.-درهم: إسم يتضمن عالمة تجارية 1,000 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 :1,2ريع في سوق التنين للمشا -
 .نموذج طلب جديد 
 .رسالة تخليص و عدم ممانعة من قسم الصحة و البيئة و السالمة 
 .نموذج المعلومات الشخصية 
 .مواف ة طرف ثالث إن لزم اضمر 
 .صورة عن جواز السفر و اإلقامة للمدير ساري المفعول 
 *مالحظة: الرقم ال ياسي لألنشطة:       
 أنشطة. 5للرخص المهنية:  -
 أنشطة. 7للرخص التجارية:  -
 للمنشئات في غير سوق التنين: -
 .نسخة عن الرخصة 
 .نموذج طلب جديد 
 .نسخة عن ع د إيجاري 
 .رسالة تخليص و عدم ممانعة من قسم الصحة و البيئة و السالمة 
 .نموذج المعلومات الشخصية 



 

 .مواف ة طرف ثالث إن لزم اضمر 
 ة.الئحة الموظفين من قسم التأشير 
 .صورة عن جواز سفر و إقامة المدير ساريين المفعول 
 .)ع د إيجار الس ن للمدير / الشريك )إن وجد 
 .)فاتورة هيئة المياه و ال هرباء في دبي مغ رسوم الس ن للمدير / الشريك )إن وجد 
 .)ع د إيجار الس ن للعاملين ) إن وجد 
 للعاملين ) إن وجد(. فاتورة هيئة المياه و ال هرباء في دبي مع رسوم الس ن 

 * مالحظات:
 للفنادق, جميع الوثائق المذكورة اعاله مطلوبة باإلوافة إلى: -

 .رسالة تضم عدد  اضسرة و الغرف 
 .نسخة من رخصة دائرة السياحة 
 .ت ييم نجوم للفندق من دائرة السياحة 

 الرقم ال ياسي لألنشطة: -
  :أنشطة. 5للرخص المهنية 
  :أنشطة. 7للرخص التجارية 

رسوم الس ن للمدير/الشريك/ العاملين غير مطلوبة في حال ت ديم المدير/ الشريك/  -
 العاملين ع د اإليجار و فاتورة هيئة ال هرباء و مياه دبي مع رسوم س ن مدفوعة. 

 الفئة الوظيفية أ: مثل مدير, مدير مبيعات...إلخ. -
 لخ.الفئة الوظيفية ب: مثل مهندس، محاسب، مخزن، مساعد مدير... إ -
 الفئة الوظيفية ج: مثل اضمين، كاتب، موظف مبيعات، مراسل الم تب ، النادل .. الخ -

 يوم عمل 2 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 ادرة في المنط ة الحرة.تجديد رخصة ص هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب -1 الخطوة

 استالم اذن الدفع -2
 دفع الرسوم -3
 أستالم الرخصة التجارية و اضوراق ال انونية. -4

 

 

 



 
 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تعديل بيانات رخصة منط ة حرة اسم الخدمة
 ة الحرة.تعديل البيانات المسجلة لرخصة صادرة في المنط  نطاق الخدمة

 يستطيع المتعامل تعديل البانات المسجلة لرخصة في المنط ة الحرة التابعة لتراخيص الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص المرخصين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
 ملي الجنسية الصينية.حابمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  .1 الشروط و االح ام

 عدم وجود مالحظات على الرخصة. .2
 تغيير اإلسم التجاري: -1 الرسوم

 درهم: تغيير اإلسم التجاري 500 1.1
 درهم رسوم إعالن 1,520 2.1
 درهم رسوم طباعة الرخصة. 50 3.1
 درهم للمعرفة و اإلبت ار. 20 4.1
 سيتم فرض رسوم إوافية في حال كان اإلسم يحتوي على مميزات خاصة. 5.1

 )تغيير, إوافة, إزالة(اضنشطة   -2
 درهم: تغيير نشاط. 500 1.2
 درهم: إوافة/ إزالة نشاط. 500 2.2
 درهم طباعة رخصة. 50 3.2
 درهم للمعرفة و اإلبت ار 20 4.2

درهم* عدد اضنشطة  500* لألنشطة اإلوافية, سيتم إوافة رسم ب يمة 
 المضافة.

يتم * ان كان النشاط بحاجة إلى مواف ة قسم الصحة و البيئة و السالمة, س
 درهم. 800إوافة رسم 

 تغيير موقع: -3
 درهم: تغيير موقع. 500 1.3
 درهم: رسوم صحة و بيئة و سالمة. 800 2.3
 درهم: طباعة رخصة. 50 3.3
 درهم للمعرفة و اإلبت ار 20 4.3

 تغيير/ تعيين مدير جديد: -4
 درهم: رسوم تغيير/ تعيين مدير جديد. 500 1.4



 

 درهم: رسوم طباعة رخصة.50 2.4
 درهم للمعرفة و اإلبت ار 20 3.4

 زيادة رأس المال: -5
 درهم: رسوم زيادة رأس المال. 500 1.5
 درهم: رسوم طباعة الرخصة. 50 2.5
 درهم للمعرفة و اإلبت ار 20 3.5

 تغيير المساهمين: -6
 درهم: تغيير مساهميين. 500 1.6
 درهم: رسوم اعالن. 1,520 2.6
 درهم: رسوم طباعة الرخصة. 50 3.6
 درهم للمعرفة و اإلبت ار 20 4.6

 ار المجلس قبل تسليم الطلب.درهم يجب دفعها لتصديق قر 220* 
تغيير الفئة ال انونية من ملسسة منط ة حرة إلى شركة منط ة حرة او من شركة منط ة  -7

 حرة إلى  ملسسة منط ة حرة.
 درهم: تغيير الفئة ال انونية 500 1.7

 درهم: من شركة منط ة حرة إلى ملسسة منط ة حرة. 10,000 -
 نط ة حرة. درهم: من ملسسة منط ة حرة إلى شركة م 15,000 -

 درهم: رسوم اعالن. 1,520 2.7
 درهم: رسوم طباعة الرخصة. 50 3.7
 درهم للمعرفة و اإلبت ار 20 4.7

 
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 تغيير اإلسم التجاري: .1

 قرار مجلس اإلدارة من الشركة. 1.1
 نموذج طلب التعديل. 2.1
 الرخصة اضصلية. 3.1
 مذكرة التفاهم اضصلية. 4.1
 و شهادة التأسيس.شهادة اضسهم اضصلية  5.1
 تعديل ع د التأسيس بشأن تغيير االسم التجاري. 6.1
 شهادة اإلسم التجاري. 7.1

 اضنشطة )تغيير, إوافة, إزالة(: .2
 قرار مجلس اإلدارة من الشركة. 1.2
 نموذج تغيير رخصة منط ة حرة. 2.2



 

 الرخصة اضصلية. 3.2
 نموذج انشطة البيئة و الصحة و السالمة. 4.2
 .مواف ة الطرف الثالث إن لزم اضمر 5.2
 تعديل ع د التأسيس بشأن تغيير النشاط. 6.2

 * الرقم ال ياسي لألنشطة:
 أنشطة. 5الرخص المهنية:  -
 أنشطة. 7الرخص التجارية:  -

 تغيير موقع: .3
 الرخصة اضصلية. 1.3
 نموذج تغيير رخصة منط ة حرة. 2.3
 رسالة طلب. 3.3
 مواف ة قسم البيئة و الصحة و السالمة. 4.3
 نسخة من ع د اإليجار موثق من إيجاري. 5.3

 ير/تعيين مدير جديد:تغي .4
 قرار مجلس اإلدارة من الشركة. 1.4
 نموذج تغيير رخصة منط ة حرة. 2.4
 الرخصة اضصلية. 3.4
صورة عن جواز سفر المدير الجديد+ رسالة عدم ممانعة ) لغير المواطنين( )في  4.4

 حال كان/ت من غير المساهمين(.
 إتفاقية إيجار الس ن للمدير/ المالك+ فاتورة ال هرباء. 5.4
التأسيس مصادق عليها حسب اضصول من قبل كاتب العدل )إذا تعديل ع د  6.4

 ذكر في مذكرة اإلتفاق باستثناء الفروع(.
 المعلومات الشخصية للمدير. 7.4

 زيادة رأس المال: .5
 قرار مجلس اإلدارة من الشركة. 1.5
 نموذج تغيير رخصة منط ة حرة. 2.5
 الرخصة اضصلية. 3.5
 شهادة اضسهم اضصلية. 4.5
 رأس المال الجديد للشركة. رسالة تأكيد من البنك تأكد 5.5
 تعديل في ع د التأسيس. 6.5

 تغيير المساهمين: .6
 قرار مجلس اإلدارة من الشركة. 1.6
 نموذج تغيير رخصة منط ة حرة. 2.6



 

 الرخصة اضصلية. 3.6
صورة عن جواز سفر المدير الجديد+ رسالة عدم ممانعة ) لغير المواطنين( )في  4.6

 حال كان/ت من غير المساهمين(.
 ن للمدير/ المالك+ فاتورة ال هرباء.إتفاقية إيجار الس  5.6
تعديل ع د التأسيس مصادق عليه حسب اضصول من قبل كاتب العدل )إذا  6.6

 ذكر في مذكرة اإلتفاق باستثناء الفروع(.
 المعلومات الشخصية للمدير. 7.6

تغيير الفئة ال انونية من ملسسة منط ة حرة إلى شركة منط ة حرة او من شركة منط ة  .7
 نط ة حرة:حرة إلى  ملسسة م

 قرار مجلس اإلدارة من الشركة. 1.7
 نموذج تغيير رخصة منط ة حرة. 2.7
 صورة عن جواز السفر و اإلقامة للمالك/الشريك/ المدير. 3.7
تعديل ع د التأسيس مصادق عليه حسب اضصول، والذي يبين انسحاب /  4.7

 إوافة شريك/شركاء.
 رسالة تأكيد من البنك تأكد الفئة الجديد للشركة. 5.7
 لية.الرخصة اضص 6.7

 يوم بعد دفع الرسوم لإلعالن. 15 - اتفاقية مستوى الخدمة
 عمل للمعامالت التي ال تتطلب اإلعالن. يومين -

 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية )باستثناء زيادة رأس المال و تغيير الفئة ال انونية(. -
 لذكي لتراخيص )باستثناء زيادة رأس المال و تغيير الفئة ال انونية(.التطبيق ا -

 تعديل البانات المسجلة لرخصة في المنط ة الحرة التابعة لتراخيص هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب -1 الخطوة

 استالم اذن الدفع -2
 دفع الرسوم -3
 إنتظار المواف ات الخارجية/ اإلعالن. -4
  انونية.إستالم الرخصة و اضوراق ال -5

 

 

 



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إلغاء رخصة منط ة حرة اسم الخدمة
 إالغاء رخصة صادرة في منط ة حرة. نطاق الخدمة

 المنطاق الحرة التابعة لتراخيص إلغاء رخصة صادرةفييستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 راغبين بإلغاء رخصة صادرة في المناط ة الحرة التابعة لتراخيصالشركات و االشخاص ال الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. .1 الشروط و االح ام

 درهم. 5,000إلغاء الرخصة:  رسوم -1 الرسوم

 درهم. 1,500رسوم إعالن:  -2

 درهم. 50طباعة رخصة:  رسوم -3

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 مل  بإستثناء المدير.بجب إلغاء جميع تصاريح الع .1

 رسالة تخليص من قسم الترخيص التجاري/ ال سم الخدمات الح ومية. .2

 رسالة تصفية يتم تسليمها من مدقق مسجل في دبي للمناطق الحرة ف ط. .3

 جميع الرسوم و المصاريف يجب تصفيتها. .4

 تسليم رسالة تخليص من المنط ة الحرة لجبل علي ) للمنشئات المن ولة من .5

 الحرة لجبل علي(المنط ة   .6

 الرخصة اضصلية او نسخة إن كانت الرخصة منتهية. .7

 إلغاء بطاقة التأسسيس. .8

 شهادة التش يل اضصلية وشهادة اضسهم أو نسخة. .9

 إلغاء حساب البنك. .10

 إلغاء ع د اإليجار المسجل بٍإسم الشركة. .11

 عدم ممانعة من الشركة إللغاء الرخصة. .12

 ص مصرح له بذلك.* مالحظة: التسليم يجب أن يتم من شخ

 بوم عمل 20 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري  - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -



 

 إلغاء رخصة في المنط ة الحرة. هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب -1 الخطوة

 استالم اذن الدفع -2
 الرسومدفع  -3
 استالم رسالة التصفية. -4

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تحديث بيانات ع د االيجار اسم الخدمة
 تحديث بيانات ع د اإليجار المسجل للشركة. نطاق الخدمة

 يستطيع المتعامل بناًء تحديث بيانات اإليجار والمسجلة في تراخيص بحال تغييرها. الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 شركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرة.  الفئة المستهدفة
 ري.ان ي ون ع د اإليجار معتمد من إيجا الشروط و االح ام

 مجانا. الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من ع د اإليجار المعتمد من إيجاري. -1

 ام إيجاري, بشترط تسليم نسخة من ع دع ود نخيل الغير مسجلة في نظ -2

 إيجارنخيل. 

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 تغييرها. تحديث بيانات اإليجار والمسجلة في تراخيص في حال تم هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب -1 الخطوة

 التبليغ بتحديث البيانات. -2



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تغيير نموذج توقيع اسم الخدمة
 تغيير نموذج التوقيع المعتمد للشركة. نطاق الخدمة

 يستطيع المتعامل تغيير التوقيع المعتمد للشركة الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات الراغبين بتغيير التوقيع المعتمد للشركة المسجلة. الفئة المستهدفة
 ال يوجد الشروط و االح ام

 درهم 520 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نموذج تغيير توقيع مع توقيع و ختم الشركة -1
 صورة عن الرخصة. -2
 صورة عن جواز سفر المساهمين. -3
 الشركة.رسالة عدم ممانعة من  -4

 أيام عمل 2 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري  - االتاحة

 تغيير التوقيع المعتمد للشركة. هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب -1 الخطوة

 استالم اذن الدفع -2
 دفع الرسوم -3
 .نموذج التوقيع الجديد المعتمد للشركةاستالم  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب نسخة طبق االصل اسم الخدمة
 الحصول على نسخة طبق االصل من الوثائق الصادرة من تراخيص. نطاق الخدمة

الحصول على نسخة طبق االصل من الوثائق الصادرة من تراخيص الستخدامها مع الجهات  الوصف و الفوائد
 سخة اضصلية.الرسمية بدال من الن

 فرعية النوع
 الشركات و االشخاص المرخصين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
 حاملي الجنسية الصينية.بمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  الشروط و االح ام

 درهم. 220 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة عن الرخصة. .1
 صورة عن جواز سفر المدير. .2
 رسالة عدم ممانعة من الشركة. .3

 يوم عمل 1 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 استخدام الوثائق المختومة مع الجهات الرسمية بدال من النسخة اضصلية. هدف المتعامل
 على الطلب الت ديم .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم نسخة طبق اضصل من الوئثائق. .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب زيارة متعامل خارج مركز الخدمة اسم الخدمة
 متعاملين تراخيص التجاري في المنط ة الحرة. نطاق الخدمة

 في م ر شركة المتعامل بحضور موظف تراخيص.التوقيع على اضوراق ال انونية  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 جميع الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرة. الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظة على الرخصة. .1 الشروط و االح ام

 هذه الخدمة ت دم ف ط في إمارة دبي. - .2
 درهم. 20*عدد اضشخاص+1,000 الرسوم

لشروط اضساسية / الوثائق ا
 المطلوبة

 تسليم كافة اضوراق المراد التوقيع عليها للمراجعة. .1

 عمل ايام 4 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري  - االتاحة

 ور إلى م اتب تراخيص.التوقيع على اضوراق ال انونية في م ر شركة دون الحض هدف المتعامل
 تسليم اضوراق ال انونية. .1 الخطوة

 زيارة موظف تراخيص للمتعامل. .2
 التوقيع على اضوراق. .3
 إستالم إذن الدفع. .4
 دفع الرسوم .5
 استالم اضوراق ال انونية. .6

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إصدار بطاقة مندوب لرخصة منط ة حرة اسم الخدمة
 صدار بطاقة مندوب لشركة مرخصة في المنط ة الحرةإ نطاق الخدمة

 الحصول على بطاقة لمندوب الشركة المرخصة في المنط ة الحرة.يستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص المرخصين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
 حاملي الجنسية الصينية.بمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  .1 امالشروط و االح 

 أن ي ون الشخص لديه إقامة على المنشأة. .2
 درهم. 220 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 رسالة عدم ممناعة من الشركة. .1
 نسخة عن الرخصة. .2
 نموذج موظف العالقات العامة. .3
 و المدير.صورة عن جواز سفر موظف العالقات العامة  .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على بطاقة مندوب للشركة. هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 ستالم بطاقة المندوب.أ .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تجديد بطاقة مندوب لرخصة منط ة حرة اسم الخدمة
 إعادة تجديد بطاقة مندوب لشركة مرخصة في المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 تجديد بطاقة مندوب الشركة المرخصة في المنط ة الحرة.يستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و االشخاص المرخصين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة
 حاملي الجنسية الصينية.بمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  .1 الشروط و االح ام

 أن ي ون الشخص لديه إقامة على المنشأة. .2
 درهم. 220 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 رسالة عدم ممناعة من الشركة. .1
 نسخة عن الرخصة. .2
 نموذج موظف العالقات العامة. .3
 صورة عن جواز سفر موظف العالقات العامة و المدير. .4

 يوم عمل 1 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 لتطبيق الذكي لتراخيصا -

 الحصول على بطاقة مندوب للشركة سارية المفعول. هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 أستالم بطاقة المندوب. .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب اعادة طباعة بطاقة مندوب اسم الخدمة
 طاقة مندوب لشركة مرخصة في المنط ة الحرةإعادة إصدار ب نطاق الخدمة

الحصول على بطاقة الصادرة ساب ا لمندوب الشركة المرخصة في المنط ة يستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 الحرة.

 فرعية النوع
 الشركات و االشخاص المرخصين بمزاولة نشاط في المناطق الحرة و التابعة لتراخيص الفئة المستهدفة

 حاملي الجنسية الصينية.بمشاريع سوق التنين خاصة ف ط  و االح ام الشروط
 درهم. 220 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 رسالة من الشركة. .1
 نسخة عن الرخصة. .2
 نموذج موظف العالقات العامة. .3
 صورة عن جواز سفر موظف العالقات العامة و المدير. .4
 ت رير الشرطة. .5

 يومان عمل خدمةاتفاقية مستوى ال
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص

 الحصول على بطاقة مندوب للشركة الصادرة ساب ا. هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 المندوب. أستالم بطاقة .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار بطاقة منشأة اسم الخدمة
للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة بطاقة منشأة من الهجرة إصدار نطاق الخدمة

 الحرة
 يتم تسجيل كافة م فولي الشركة في بطاقة المنشأة الوصف و الفوائد

 فرعية النوع
 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرة مستهدفةالفئة ال

 عدم وجود مالحظات على الرخصة. الشروط و االح ام
 معاملة عادية –درهم  480 - الرسوم

 معاملة مستعجلة –درهم  620 -
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية .1
 يرصورة جواز و اقامة المد .2

 للمعاملة العادية  ايام عمل 10 - اتفاقية مستوى الخدمة
 ايام عمل للمعاملة المستعجلة 4 -

 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الحصول على بطاقة منشاة من الهجرة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب -1 الخطوة

 استالم اذن الدفع -2
 سومدفع الر -3
 استالم بطاقة المنشأة -4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تعديل بطاقة منشأة اسم الخدمة
 تعديل بطاقة منشاة تم إصدارها من الهجرة لمتعاملي تراخيص بنظام المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 يتم طباعة اسم الشركة على االقامة بالش ل الصحيح الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرة الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. الشروط و االح ام

 درهم 260 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية .1
 صورة جواز و اقامة المدير .2
 لة ف دان من الشرطة(بطاقة المنشأة االصلية ) او رسا .3

 ايام عمل 10 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري .1 االتاحة

 الحصول على بطاقة منشاة من الهجرة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم بطاقة المنشأة .4

  



 

 

  رقم التعريفي للخدمةال

 طلب تجديد بطاقة منشأة اسم الخدمة
 تجديد بطاقة منشاة تم إصدارها من الهجرة لمتعاملي تراخيص بنظام المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 االستفادة من خدمات الهجرة المتعل ة بالم فولين الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 ت المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرةالشركات و الملسسا الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. الشروط و االح ام

 معاملة عادية –درهم  480 - الرسوم
 معاملة مستعجلة –درهم  620 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 نسخة من الرخصة التجارية .1
 صورة جواز و اقامة المدير .2
 ) او رسالة ف دان من الشرطة(بطاقة المنشأة االصلية  .3

 ايام عمل  للمعاملة العادية 10 - اتفاقية مستوى الخدمة
 ايام عمل للمعاملة المستعجلة 4 -

 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الحصول على بطاقة منشاة من الهجرة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم بطاقة المنشأة .4

 

 

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إعادة طباعة بطاقة منشأة اسم الخدمة
 إعادة بطاقة منشاة تم إصدارها من الهجرة لمتعاملي تراخيص بنظام المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 متعل ة بالم فوليناالستفادة من خدمات الهجرة ال الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرة الفئة المستهدفة
 مالحظات على الرخصة. عدم وجود الشروط و االح ام

 درهم 260 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية .1
 رصورة جواز و اقامة المدي .2
 رسالة ف دان من الشرطة .3

 ايام عمل 10 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الحصول على بطاقة منشاة من الهجرة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم بطاقة المنشأة .4

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إلغاء بطاقة منشأة اسم الخدمة
 إلغاء بطاقة منشاة تم إصدارها من الهجرة لمتعاملي تراخيص بنظام المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 إغالق ملف الشركة في الهجرة الوصف و الفوائد
 إلغاء الرخصة

 فرعية النوع
 المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرةالشركات و الملسسات  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. الشروط و االح ام

 درهم 210 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية .1
 صورة جواز و اقامة المدير .2
 بطاقة المنشأة االصلية ) او رسالة ف دان من الشرطة( .3

 ايام عمل 10 الخدمةاتفاقية مستوى 
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الحصول على بطاقة منشاة من الهجرة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 للموظفينطلب إوافة ومان بن ي  اسم الخدمة
 لمتعاملي تراخيص بنظام المنط ة الحرة إوافة ومان بن ي نطاق الخدمة

 يتم استخدام المبلغ حال طلب المح مة تسفير م فول متعاملي تراخيص بنظام المنط ة الحرة الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 ة الحرةالشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. الشروط و االح ام

 درهم ل ل موظف 3,000 - الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية -1

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الل ترونيةالخدمات ا -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الت ديم على موظف جديد هدف المتعامل
 استالم اذن الدفع .1 الخطوة

 دفع الرسوم .2
  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار  إقامة عمل اسم الخدمة
 إصدار إقامة عمل و كفالة موظفي شركات المنط ة الحرة المرخصة من تراخيص نطاق الخدمة
 العمل في دولة االمارات بصورة قانونية و محفوظة الح وق فوائدالوصف و ال

 فرعية النوع
 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص بنظام المنط ة الحرة الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. .1 الشروط و االح ام

اخيص غير مسلولة هذه الخدمة متعل ة بخدمات كل من الهجرة و هيئة الصحة بدبي، تر .2
 عن اي تاخير في استخراج التاشيرة او االقامة.

 -الفئة الوظيفية ا : .3
 هم مدير المالية او مدير االدارة او مدير المبيعات او .... إلخ( .4
 يشترط ان ي ون حاصل على شهادة جامعية مصدقة و يجب ارفاقها مع المعاملة. .5

لى تراخيص ) بالبطاقة الصحية او لديه تامين ن ل كفالة من امارة اخرى ا –درهم  2660 - الرسوم
 صحي(

 ن ل كفالة من جهة ح ومية الى تراخيص ) بالبطاقة الصحية( –درهم  2370 -
 ن ل كفالة من جهة ح ومية الى تراخيص ) لديه تامين صحي( –درهم  2070 -
مسمى وظيفية فئة ب او  –سنوات  3إصدار اقامة لشخص خارج الدولة )  –درهم  2670 -

 بالبطاقة الصحية( –ج 
 –مسمى وظيفية فئة ا  –سنوات  3إصدار اقامة لشخص خارج الدولة )  -درهم  3100 -

 بالبطاقة الصحية(
مسمى وظيفية فئة ب او  –سنوات  3إصدار اقامة لشخص خارج الدولة )  -درهم  2610 -

 لديه تامين صحي( –ج 
 –مى وظيفية فئة ا مس –سنوات  3إصدار اقامة لشخص خارج الدولة )  -درهم  2800 -

 لديه تامين صحي(
بالبطاقة الصحية او لديه –إصدار اقامة لشخص خارج الدولة ) سنة واحدة  -درهم  1900 -

 تامين صحي(
مسمى وظيفية فئة ب او  –سنوات  3إصدار اقامة لشخص داخل الدولة )  -درهم  4090 -

 بالبطاقة الصحية( –ج 
 –مسمى وظيفية فئة ا  –سنوات  3لة ) إصدار اقامة لشخص داخل الدو -درهم  4520 -

 بالبطاقة الصحية(



 

مسمى وظيفية فئة ب او  –سنوات  3إصدار اقامة لشخص داخل الدولة )  -درهم  4030 -
 لديه تامين صحي( –ج 

 –مسمى وظيفية فئة ا  –سنوات  3إصدار اقامة لشخص داخل الدولة )  -درهم  4660 -
 لديه تامين صحي(

 بالبطاقة الصحية(–سنوات  1مة لشخص داخل الدولة ) إصدار اقا -درهم  3050 -
 لديه تامين صحي( –سنوات  1إصدار اقامة لشخص داخل الدولة )  -درهم  2850 -

 -رسوم إوافة اختيارية للمتعامل:
 عاجل ) شرط مواف ة االدارة( –درهم  300 -
 ساعة. 48طلب انجاز فحص طبي خالل  –درهم  120 -
 ساعة. 24ي خالل طلب انجاز فحص طب -درهم  220 -
 ساعات. 3طلب انجاز فحص طبي خالل  -درهم  440 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 الوثائق العامة
 صورة شخصية. .1
 صورة جواز ملونة و واوحة ) الحجم الطبيعي للجواز( .2
 تعبئة نموذج طلب إقامة. .3
 نسخة من الرخصة التجارية. .4
 .صورة بطاقة المنشاة للشركة .5

 ن امارة اخرى الى تراخيص ن ل كفالة م -
 او

 ن ل كفالة من جهة ح ومية الى تراخيص -
 .نموذج طلب الهجرة لمعاملة ن ل كفالة موقعة من ال فيل الحالي 
 .نسخة من بطاقة المنشأة لل فيل الحالي 
 .نسخة من الرخصة التجارية لل فيل الحالي 
 .الجواز االصلي 

 (إصدار اقامة لشخص خارج الدولة )ب افة انواعها -
 الوثائق العامة ف ط.

 إصدار اقامة لشخص داخل الدولة )ب افة انواعها(  -
 نسخة من تاشيرة الدخول او التاشيرة الملغاه 
 الجواز االصلي 

 ن ل كفالة من امارة اخرى الى تراخيص -يوم عمل  15 - اتفاقية مستوى الخدمة
 ن ل كفالة من جهة ح ومية الى تراخيص -يوم عمل  15 -
 صدار اقامة لشخص خارج الدولة ) كالفة االنواع(إ –يوم عمل  15 -



 

 إصدار اقامة لشخص داخل الدولة -يوم عمل  20 -
 -الجهات الخارجية:

 هيئة الصحة بدبي. –ايام عمل  10 -
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 العمل في دولة االمارات بتصريح عمل رسمي المتعامل هدف
 الت ديم على الطلب من خالل النظام االكتروني .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
تسليم تراخيص الجواز االصلي و االوراق المطلوبة لخدمة )ن ل كفالة من امارة اخرى الى  .4

إصدار اقامة لشخص داخل  تراخيص او ن ل كفالة من جهة ح ومية الى تراخيص او
 الدولة( ف ط.

 االستالم من تراخيص اوراق الفحص الطبي و تاشيرة الدخول / تعديل ووع. .5
 الذهاب لمركز الفحص الطبي. .6
 الذهاب لمركز االمارات للهوية. .7
تسليم تراخيص ) نسخة الفحص الطبي، التاشيرة االصلية مختومة من الهجرة او ورقة  .8

نسخ، نسخة من  3م على بطاقة الهوية ، ع د العمل عدد تعديل ووع، نموذج الت دي
 الرخصة التجارية، نسخة من بطاقة المنشأة(

 استالم الجواز االصلي ، بطاقة العمل، ع د العمل معتمد من تراخيص( .9
 

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تعديل إقامة اسم الخدمة
هجرة مثل المسمى الوظيفي او ن ل اإلقامة من جواز الى اخر تعديل بيانات الموظف في نظام ال نطاق الخدمة

 او إعادة طباعة اإلقامة على نفس الجواز او تغيير جنسية الم فول او حتى تغير الراتب
اإلقامة مستند رسمي و مهم للم فول و تحديث بياناتها يساعده على الدخول و الخروج من الدولة  الوصف و الفوائد

تاشيرات لدول أخرى، تغيير الراتب يساعد الم فول للحصول على قرض في و حتى الحصول على 
 البنو  او كفالة ذويه

 فرعية النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 اشهر 6ان ي ون جواز سفر الم فول ساريًا لمدة  .2
 ون اإلقامة ساريةان ت  .3
 يجوز للمتعامل ت ديم على تعديل راتب مع أي خدمة من خدمات التعديل في اإلقامة .4
في حال تعديل المسمى الوظيفيي الى ) مدير ، مهندس ، دكتور ، محاسب( يجب ارفاق  .5

 نسخة من الشهادة الجامعة مصدقة من وزارة الخارجية
 الى جواز جديدن ل إقامة من جواز قديم  –درهم  240 - الرسوم

 تعديل اإلقامة في الجواز او تعديل بيانات بطاقة العمل –درهم  380 -
 تعديل مسمى وظيفي –درهم  610 -
 تعديل راتب –درهم  220 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 الوثائق العامة .1
 تعبئة نموذج طلب التعديل -
 نسخة من الرخصة التجارية -
 صورة جواز و إقامة الموظف. -
 -إقامة من جواز قديم الى جواز جديد:ن ل  .2
 صورة الجواز ال ديم و الجديد للموظف. -
 صورة شخصية ملونة -
 نسخة من بطاقة المنشاة -
 الجواز اضصلي -
 بطاقة العمل االصلية -

 
 



 

 تعديل اإلقامة في الجواز او تعديل بيانات بطاقة العمل .3
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل -
 نسخة من بطاقة المنشاة -
 لجواز اضصلي ا -
 بطاقة العمل االصلية -
 تعديل مسمى وظيفي .4
 صورة شخصية ملونة -
 نسخة من بطاقة المنشاة -
 نسخ( 3نسخ من ع د العمل الجديد ) عدد  -
 الجواز اضصلي -
 بطاقة العمل االصلية -
 تعديل راتب .5

 الوثائق العامة ف ط
 يوم عمل 15 اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على إقامة محدثة البيانات هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم المستندات االصلية .4
 من تراخيصاستالم اإلقامة او بطاقة العمل او ع د العمل موقع  .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تجديد إقامة اسم الخدمة
 تجديد إقامة صادرة من تراخيص لم فولي رخص المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 العمل في الشركات المرخصة من تراخيص بنطام المنط ة الحرة ببطاقة عمل سارية الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 اشهر كحد ادنى او شهر كحد اقصى 3ان ي ون قد ب ي على إقامة الم فول  .2
سنوات بناء على اللوائح و اضنظمة المتبعة لديهم، و ال  3يجوز للهجرة ان تصدر إقامة سنة او  .3

 عامل االعتراض على قرارات الهجرةيجوز للمت
تتحمل الشركة كافة الغرامات المترتبة على تاخره في ت ديم المعاملة او استيفاء شروط  .4

 الخدمة
في حال تعديل المسمى الوظيفيي الى ) مدير ، مهندس ، دكتور ، محاسب( يجب ارفاق  .5

 نسخة من الشهادة الجامعة مصدقة من وزارة الخارجية
 سنوات مع بطاقة صحية 3تجديد إقامة لمدة  –درهم  2,530 - الرسوم

 سنوات لشخص لديه تامين صحي 3تجديد إقامة لمدة  –درهم  2,470 -
تجديد إقامة لمدة سنة واحدة مع )بطاقة صحية او لشخص لديه تامين  –درهم  1,760 -

 صحي(
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 تعبئة طلب تجديد إقامة .1
 اشهر 6و سارية لمدة   صورة جواز ملونة .2
 صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء .3
 نسخة من اإلقامة .4
 نسخة من بطاقة المنشاة .5
 نسخة من الرخصة التجارية .6
 نسخ( موقع من قبل الموظف و الشركة 3ع د عمل ) عدد  .7
 نسخة من نموذج تجديد الهوية .8

 ايام عمل 10 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -



 

 الحصول على بطاقة عمل محدثة البيانات هدف المتعامل
 الحصول على إقامة سارية المفعول

 تجديد ع د العمل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 ياستالم طلب الفحص الطب .4
 الذهاب مركز الفحص الطبي و الت ديم على التحاليل المطلوبة .5
تسليم نموذج انجاز الفحص الطبي و ع د العمل و طلب تجديد بطاقة الهوية و الجواز  .6

 اضصلي و بطاقة العمل و بطاقة الهوية ال ديمة
 استالم بطاقة العمل و ع د العمل موقع من تراخيص .7

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إلغاء تصريح عمل اسم الخدمة
 إلغاء تصريح عمل صادر من تراخيص لم فولي رخص المنط ة الحرة نطاق الخدمة

 ومان ح وق الموظف و الشركة الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 حظات على الرخصةعدم وجود مال .1 الشروط و االح ام

تتحمل الشركة كافة الغرامات المترتبة على التاخر في ت ديم المعاملة او استيفاء شروط  .2
 الخدمة

 الغاء إقامة لشخص داخل الدولة –درهم  220 - الرسوم
 الغاء إقامة لشخص خارج الدولة –درهم  370 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 ةالغاء إقامة لشخص داخل الدول .1
 تعبئة طلب إلغاء إقامة -
 اشهر 6صورة جواز ملونة  و سارية لمدة  -
 نسخة من اإلقامة -
 نسخة من بطاقة المنشاة -
 نسخة من الرخصة التجارية -
 الغاء إقامة لشخص خارج الدولة .2
 تعبئة طلب إلغاء إقامة -
 اشهر 6صورة جواز ملونة  و سارية لمدة  -

 نسخة من اإلقامة -

 نسخة من بطاقة المنشاة -

 الرخصة التجارية نسخة من -

 نسخة من ت رير حالة دخول و خروج الم فول من الهجرة -

 عمل يوم اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 انهاء العالقة بالعامل هدف المتعامل



 

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة
 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم بطاقة الهوية و الجواز اضصلي و بطاقة العمل و توقيع الموظف على نهاية الخدمة .4
 استالم الجواز اضصلي او ورقة اإللغاء من الهجرة .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار بطاقة عمل لغير الم فولين اسم الخدمة
إصدار بطاقة عمل لألشخاص الم فولين من قبل ذويهم و ال يرغبون بن ل اقامتهم للشركة  نطاق الخدمة

 المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة.
 العمل في الشركات المرخصة من تراخيص بنطام المنط ة الحرة الوصف و الفوائد

 فرعية النوع
 ص بنظام المنط ة الحرة الشركات المرخصة من تراخي الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 اشهر 6ان ي ون جواز سفر الموظف ساريًا لمدة  .2
 ان ت ون اإلقامة سارية .3
 مدة البطاقة سنة و احد قابلة للتجديد .4

 درهم  860 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية .1
 ز و إقامة الموظف.صورة جوا .2
 صورة جواز و إقامة ال فيل .3
 صورة شخصية ملونة للموظف .4
 رسالة عدم ممناعة من ال فيل .5
 نسخ( 3نسخ من ع د العمل ) عدد  .6

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 يق الذكي لتراخيصالتطب -

 الحصول على بطاقة عمل هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم المستندات االصلية .4
 استالم بطاقة العمل و ع د العمل موقع من تراخيص .5

 



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تعديل بطاقة عمل لغير الم فولين اسم الخدمة
تعديل بيانات بطاقة العمل او ع د العمل لألشخاص الم فولين من قبل ذويهم و ال يرغبون بن ل  اق الخدمةنط

 اقامتهم للشركة المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة.
 العمل في الشركات المرخصة من تراخيص بنطام المنط ة الحرة الوصف و الفوائد

 ومان ح وق الموظف
 فرعية النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  ئة المستهدفةالف

 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام
 درهم  260 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 نسخ( 3نسخ من ع د العمل ) عدد  .1
م الموظف او بطاقة العمل االصلية اذا تضمن التعديل تغيير في المسمى الوظيفي او اس .2

 رقم الجواز
 

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على بطاقة عمل محدثة البيانات هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 اذن الدفعاستالم  .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم المستندات االصلية .4
 استالم بطاقة العمل و ع د العمل موقع من تراخيص .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تجديد بطاقة عمل لغير الم فولين اسم الخدمة
لشركة تجديد بطاقة عمل لألشخاص الم فولين من قبل ذويهم و ال يرغبون بن ل اقامتهم ل نطاق الخدمة

 المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة.
 العمل في الشركات المرخصة من تراخيص بنطام المنط ة الحرة الوصف و الفوائد

 فرعية النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 اشهر 6الموظف ساريًا لمدة  ان ي ون جواز سفر .2
 ان ت ون اإلقامة سارية .3
 مدة البطاقة سنة و احد قابلة للتجديد .4

 درهم  520 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نسخة من الرخصة التجارية .1
 صورة جواز و إقامة الموظف. .2
 صورة جواز و إقامة ال فيل .3
 صورة شخصية ملونة للموظف .4
 ن ال فيلرسالة عدم ممناعة م .5
 نسخ( 3نسخ من ع د العمل ) عدد  .6

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على بطاقة عمل محدثة البيانات هدف المتعامل
 ى الطلبالت ديم عل .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم المستندات االصلية .4
 استالم بطاقة العمل و ع د العمل موقع من تراخيص .5

 



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب اعادة طباعة بطاقة عمل لغير الم فولين اسم الخدمة
ال يرغبون بن ل اقامتهم للشركة  إعادة طباعة بطاقة عمل لألشخاص الم فولين من قبل ذويهم و نطاق الخدمة

 المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة.
 العمل في الشركات المرخصة من تراخيص بنطام المنط ة الحرة ببطاقة عمل واوحة الوصف و الفوائد

 فرعية النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 م وجود مالحظات على الرخصةعد .1 الشروط و االح ام

 ان ت ون البطاقة سارية .2
 درهم  220 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 رسالة ف دان من الشرطة .1
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 ص التجاريمركز الخدمة إدارة الترخي - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على بطاقة عمل محدثة البيانات هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم المستندات االصلية .4
 استالم بطاقة العمل و ع د العمل موقع من تراخيص .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب الغاء بطاقة عمل لغير الم فولين اسم الخدمة
 إلغاء بطاقة عمل اصدرة من تراخيص نطاق الخدمة

 ومان ح وق الموظف و الشركة الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 خصةعدم وجود مالحظات على الر .1 الشروط و االح ام

 
 درهم  220 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 تعبئة نموذج نهاية الخدمة  .1
 بطاقة العمل االصلية .2

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 انهاء العالقة بالعامل المتعاملهدف 
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم المستندات االصلية .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب فحص طبي اسم الخدمة
 يجوز للمتعامل اختيار انواع اخرى من الفحص الطبي. نطاق الخدمة

 تيجة الفحص الطبيتوفير وقت ن الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 عدم قيام الموظف باجراء الفحص الطبي قبل الت ديم على المعاملة .2
 ساعة. 48طلب انجاز فحص طبي خالل  –درهم  120 - الرسوم

 ساعة. 24طلب انجاز فحص طبي خالل  -رهم د 220 -
 ساعات. 3طلب انجاز فحص طبي خالل  -درهم  440 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 نموذج الفحص الطبي السابق ) ان استلمه المتعامل( .1
 صورة الجواز  .2
 نسخة من تاشيرة الدخول او تعديل ووع او االقامة المنتهية او نموذج ن ل كفالة .3
 ن شخصيات ملونةصورتي .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 تسريع اجراءات تثبيت اقامة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 ياستالم نموذج الفحص الطبي و رسالة الفحص الطب .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب اعادة الفحص الطبي اسم الخدمة
 لمعامالت إصدار إصدار تصريح عمل او تجديد اقامة نطاق الخدمة

 يتم الت ديم على هذه المعاملة في حال تاخير المتعامل في تسليم الجواز او است مال االجراءات الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  تهدفةالفئة المس
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 انتهاء مدة الفحص السابق او قرب انتهائه .2
تتحمل الشركة كافة الغرامات المترتبة على تاخرة في ت ديم المعاملة او استيفاء شروط  .3

 الخدمة
 درهم 280 الرسوم

ية / الوثائق الشروط اضساس
 المطلوبة

 صورة الجواز  .1
 نسخة من تاشيرة الدخول او تعديل ووع او االقامة المنتهية او نموذج ن ل كفالة .2
 صورتين شخصيات ملونتين بخلفية بيضاء .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 تسريع اجراءات تثبيت اقامة تعاملهدف الم
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم نموذج الفحص الطبي و رسالة الفحص الطبي .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تجديد تأشيرة اسم الخدمة
  ة الحرةتجديد التاشيرات الصادرة من تراخيص لم فولي رخص المنط نطاق الخدمة

يوم ،  60تمديد مدة التاشيرة قبل دخول المتعامل للدولة ، حيث ان مدة التاشيرة قبل الدخول هي  الوصف و الفوائد
 يوم  30و يتم تمديدها 

 فرعية النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 خصةعدم وجود مالحظات على الر .1 الشروط و االح ام

 ان ال ت ون التاشيرة منتهية .2
هذه الخدمة متعل ة بالوائح وال وانين التابعة للهجرة ، لذا يم ن ان ت ف هذه الخدمة متى ما  .3

 تم اعالن ذلك من الهجرة
 درهم 460 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 صورة الجواز  .1
 تاشيرة الدخول الصادرة من الهجرة .2

 ايام عمل 5 خدمةاتفاقية مستوى ال
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 تمديد صالحية التاشيرة قبل دخول الموظف حال انتهائها هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التاشيرة الجديدة .4

 

 

  



 

 

  خدمةالرقم التعريفي لل

 إصدار تأشيرة  اصلية اسم الخدمة
 التاشيرات االل ترونية الصادرة من الهجرة لم فولي تراخيص نطاق الخدمة

تتطلب بعض الدول حصور الم فول على هذه التاشيرة قبل مغادرته الدولة و توجه لدولة االمارات  الوصف و الفوائد
 العربية المتحدة 

 فرعية النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  هدفةالفئة المست

 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام
 ان ال ت ون التاشيرة منتهية .2
هذه الخدمة متعل ة بالوائح وال وانين التابعة للهجرة ، لذا يم ن ان ت ف هذه الخدمة متى ما  .3

 تم اعالن ذلك من الهجرة
 دم مجانُا حالياُ هذه الخدمة ت  الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 صورة الجواز  .1
 تاشيرة الدخول الصادرة من الهجرة .2

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 دخول دولة االمارات العربية المتحدة هدف المتعامل
 تخدام التاشيرة في كافة مطارات الدولةاس

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة
 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التاشيرة االصلية .4

 

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إصدار بطاقة صحية اسم الخدمة
 معاملة إصدار تصريح عمل شاملة البطاقة الصحية نطاق الخدمة

 م انية استخدام المستشفيات الح ومية لتل ي العالج ا الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 هذه الخدمة مدرجة ومن خدمة إصدار تصريح عمل الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 ةالمطلوب
 صورة الجواز  .1
 صورة االقامة .2
 صورة شخصية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 اسمتخادم المستشفيات الح ومية لتل ي العالج هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم رسالة من تراخيص .2
 هيئة الصحة و استالم البطاقة الصحيةالتوجه ل .3

 

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب تجديد بطاقة صحية اسم الخدمة
 معاملة إصدار تصريح عمل شاملة البطاقة الصحية  نطاق الخدمة

 ام انية استخدام المستشفيات الح ومية لتل ي العالج  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 درهم 420 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 صورة الجواز  .1
 صورة االقامة .2
 صورة شخصية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 ز الخدمة إدارة الترخيص التجاريمرك - االتاحة

 اسمتخادم المستشفيات الح ومية لتل ي العالج هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم رسالة من تراخيص .4
 التوجه لهيئة الصحة و استالم البطاقة الصحية .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 ستبدال بطاقة صحيةطلب ا اسم الخدمة
 كافة المتعاملين الذين استلموا بطاقات صحية من تراخيص نطاق الخدمة

 ام انية استخدام المستشفيات الح ومية لتل ي العالج  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 حظات على الرخصةعدم وجود مال الشروط و االح ام

 درهم 120 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 صورة الجواز  .1
 صورة االقامة .2
 صورة شخصية .3
 رسالة ف دان من الشرطة .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 المستشفيات الح ومية لتل ي العالجاسمتخادم  هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم رسالة من تراخيص .4
 التوجه لهيئة الصحة و استالم البطاقة الصحية .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب اعادة طباعة بطاقة العمل اسم الخدمة
 تراخيصكافة الم فولين من  نطاق الخدمة

 تستخدم البطاقة الثبات الشخصية  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 درهم 120 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 صورة الجواز  .1
 صورة االقامة .2
 صورة شخصية .3
 رسالة ف دان من الشرطة .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 اسمتخادم المستشفيات الح ومية لتل ي العالج هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 طاقة العملباستالم  .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب إعادة طباعة إقامة اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 ن ل االقامة من الجواز المنتهي للمتعامل الى الجواز الجديد  الوصف و الفوائد
 طباعة االقامة في الجواز الجديد حال ف دان الجواز ال ديم

 ةفرعي النوع
 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 ان ت ون االقامة سارية .2
 ف دان جواز داخل الدولة - الرسوم

 640 .درهم 
 
 ف دان جواز خارج الدولة -
 370  سنة واحدة -درهم 
 440  سنتين -درهم 
 640  سنوات 3 -درهم 

 
 إعادة طباعة اقامة على الجواز -
 240 درهم 

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 ف دان جواز داخل الدولة .1
 ت رير ف دان من الشرطة -
 صورة الجواز المف ود مع االقامة -
 طلب ت رير حالة دخول و خروج الم فول من الهجرة -
 الجواز االصلي الجديد -
 صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء -
 طاقة المنشاةنسخة من ب -
 نسخة من الرخصة التجارية -

 
 ف دان جواز جارج الدولة .2

 شهادة من ال نصلية بف دان الجواز -
 ت رير من الشرطة بف دان الجواز مصدقة و معتمدة من دولة االمارات -



 

 صورة الجواز المف ود مع االقامة -
 الجواز االصلي الجديد -
 صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء -
 اةنسخة من بطاقة المنش -
 نسخة من الرخصة التجارية -

 
 إعادة طباعة اقامة على الجواز  .3

 الجواز االصلي ال ديم  -
 الجواز االصلي الجديد -
 صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء -
 نسخة من بطاقة المنشاة -
 نسخة من الرخصة التجارية -

 ايام عمل 5 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 لخدمة إدارة الترخيص التجاريمركز ا - االتاحة

 الحصولة على االقامة في جواز سفر ساري المفعول هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم االوراق االصلية .4
 الجواز مع االقامة و بطاقة العملاستالم  .5

 

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 قامة من تراخيص الى جهة ح وميةطلب ن ل ا اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 ن ل إقامة م فول على تراخيص الى جهة ح ومية  الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 ون االقامة ساريةان ت  .2
 ان ي ون ال فيل الجديد جهة ح ومية .3

 درهم 330 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نموذج ن ل كفالة من نظام الهجرة  .1
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2
 نموذج نهاية خدمة  .3
 الجواز االصلي .4
 نسخة من الرخصة التجارية .5
 نسخة من بطاقة المنشاة للشركة  .6
 نسخة من بطاقة المنشاة للجهة الح ومية .7

 يوم عمل - اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 ن ل االقامة دون الحالجة اللغاء اقامات الم فولين الشخصيين هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 فع الرسومد .3
 تسليم االوراق االصلية .4
 استالم نموذج ن ل كفالة موقع من تراخيص .5

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب ن ل اقامة من تراخيص الى جهة اخرى اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 ن ل إقامة م فول على تراخيص الى جهة اخرى  الوصف و الفوائد
 عيةفر النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 ان ت ون االقامة سارية .2
 حسب االجراءات المتبعة للهجرة .3

 درهم 530 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 نموذج ن ل كفالة من نظام الهجرة  .1
 من الشركة تذكر فيها التفاصيلرسالة  .2
 نموذج نهاية خدمة  .3
 الجواز االصلي .4
 نسخة من الرخصة التجارية .5
 نسخة من بطاقة المنشاة للشركة  .6
 نسخة من بطاقة المنشاة لل فيل الجديد .7

 يوم عمل - اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 ن ل االقامة دون الحالجة اللغاء اقامات الم فولين الشخصيين هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم االوراق االصلية .4
 استالم نموذج ن ل كفالة موقع من تراخيص .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار ت رير حالة من الهجرة اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

  التعرف على حالة الموظف هل هو خارج الدولة ام داخلها الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 درهم 150 الرسوم
ساسية / الوثائق الشروط اض
 المطلوبة

 صورة الجواز  .1
 نسخة من االقامة .2

 ايام عمل 3 - اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 التعرف على حالة الموظف هل هو خارج الدولة ام داخلها هدف المتعامل
 حال وجود الموظف داخل الدولة و تغيبه عن العمل الت ديم على خدمة بالغ هروب في

 اشهر  6الت ديم على خدمة إلغاء خارج الدولة في حال وجود الموظف خارج الدولة مدة 
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 تسليم االوراق  .4
 استالم ت رير من الهجرة بحالة الموظف .5

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب ووع بالغ هورب على موظف اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 بسبب عدم عمل الموظف لدى الغير حماية المتعامل من اي غرامة ت ع على عات ه الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 االح ام الشروط و

 عدم رد الموظف على الم المات او تغيبه عن محل س نه .2
 درهم 4,640 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 طلب بالغ هروب .1
 نسخة من الرخصة التجارية .2
 نسخة من بطاقة المنشاة .3
 نسخة من الجواز او بطاقة العمل او االقامة .4

 ايام عمل 5 - الخدمة اتفاقية مستوى
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 بسبب عدم عمل الموظف لدى الغير حماية المتعامل من اي غرامة ت ع على عات ه هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 الدفع استالم اذن .2
 دفع الرسوم .3
 استالم نموذج بالغ هروب من الهجرة .4

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب الغاء بالغ هروب اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 إعادة العامل الى جهة العمل الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 م المنط ة الحرة الشركات المرخصة من تراخيص بنظا الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة الشروط و االح ام

 درهم 1,640 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 رسالة من الشركة تطلب فيها الغاء بالغ هروب .1
 

 ايام عمل 5 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 خيص التجاريمركز الخدمة إدارة التر - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 إعادة العامل الى جهة العمل هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم نموذج الغاء بالغ هروب من الهجرة .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 ظفطلب تحديث بيانات هروب مو اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 تحديث سجل المطفولين للمتعامل في النظام الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 هجرةحال ال اء ال بض على الموظف من قبل ال .2
 مجاناً  الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 الجواز االصلي ) في حال وجوده لدى الشركة( .1
 ايام ( 5تذكرة عودة الموظف لدولته ) على ان ال تتجاوز  .2

 ايام عمل 5 - اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 يمركز الخدمة إدارة الترخيص التجار - االتاحة

 إعادة العامل الى جهة العمل هدف المتعامل
 تسليم المستندات لتراخيص .1 الخطوة

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تأشيرة زيارة اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 است دام مدقق حساب دولي او مستثمر جديد للشركة لمدة قصيرة الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 مواف ة االدارة على طلب الشركة .2
 مدة شهر –درهم  1,070 - الرسوم

 اشهر 3مدة  –درهم  2,020 -
 ومان بن ي مسترد حال مغادرة الشخص للدولة –درهم  5,000 -

روط اضساسية / الوثائق الش
 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب تاشيرة زيارة .1
 صورة الجواز .2
 صورة شخصية ملونة بخلفية بيضاء .3
 نسخة من الرخصة التجارية .4
 نسخة من بطاقة المنشاة .5

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 است دام اشخاص لدولة االمارات لمدة محدودة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم تاشيرة زيارة .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب الغاء تاشيرة زيارة اسم الخدمة
 الم فولين من تراخيص كافة نطاق الخدمة

 استرداد الضمان البن ي الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الحرة  الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 عدم دخول الشخص للدولة .2
 درهم 220 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 ةالمطلوب

 تاشيرة الزيارة التي استلمها المتعامل .1
 صورة الجواز .2

 ايام عمل 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 استرداد الضمان البن ي هدف المتعامل
 الطلبالت ديم على  .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب زيادة عدد موظفي الشركة اسم الخدمة
 كافة الم فولين من تراخيص نطاق الخدمة

 زيادة عدد الم فولين للشركة الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 الحرة  الشركات المرخصة من تراخيص بنظام المنط ة الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة .1 الشروط و االح ام

 مواف ة االدارة على طلب المتعامل .2
 مجاناً  الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 نسخة من الرخصة التجارية .1
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2
 اي مستند أخر يدعم رسالة المتعامل  .3

 ام عملاي 3 اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 است دام عمالة جديدة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم النتيجة .2
 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح م تب اوافي اسم الخدمة
 تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص إصدار تصريح تجاري من  نطاق الخدمة

 
 تصريح لم تب إوافي على الرخصة ال ائمة بشرط أن ي ون بنفس المبنى الوصف و الفوائد

 
 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص اومن ترخيص فعال في إمارة دبي، الفئة المستهدفة
 .إليجار للم تب اإلوافي. ع د ا1 الشروط و االح ام

من قيمة ع د  %5. يصرح ف ط للرخصة ال ائمة بنفس الع ار/المبنى، وتسديد رسوم أسواق 2
 اإليجار

 درهم 1500م تب إوافي للرخصة في نفس المبنى/الموقع  - الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 تعبئة نموذج طلب الرسالة .1
 مانعة من الجهة الملجرة.ع د اإليجار أو كتاب بعدم الم .2
 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 تنزيالتإصدار تصريح  اسم الخدمة
 العروض الترويجية والتي ت ام من خالل المحالت التجارية لترويج سلعة أو خدمة. نطاق الخدمة

سب مختلفة أو نسبه واحدة خالل المهرجانات ت ديم خصومات على البضائع المعرووة بن الوصف و الفوائد
 والفعاليات الترويجية الموسمية.

 فرعية النوع
 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة
 مدة التصريح ال تتعدى صالحية الرخصة الشروط و االح ام

 620لتمديد لمدة أسبوع درهم. ل 2810قدم مربع 2000محل تجاري مساحته التزيد عن   - الرسوم
 درهم. 

درهم و للتمديد لمدة  3810قدم مربع  4000الى  2001محل تجاري مساحته مابين  -
 درهم 810اسبوع 

درهم و للتمديد لمدة  8310قدم مربع  6000الى  4001محل تجاري مساحته مابين  -
 درهم 1710اسبوع 

تمديد لمدة اسبوع درهم و لل 13810قدم مربع  6000محل تجاري تزيد مساحته عن  -
 درهم 2810

 ( درهم250-تصريح دعاية التنزيالت )/ -
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 ملء طلب التصريح   .1
 صورة عن الرخصة التجارية   .2
 خريطة المحل مع المساحة    .3
 رسالة المانع من إدراة المركز    .4
 يوما  30تصريح بإجراء تنزيالت للمنشأة حتى  .5

 يوم عمل الخدمة اتفاقية مستوى
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التصريح التجاري .4



 
 

  تعريفي للخدمةالرقم ال

 جهاز البيع بواسطة العملةإصدار تصريح  اسم الخدمة
 جهاز البيع بواسطة العملة مثل م ائن البيبسي وال وفي نطاق الخدمة

 جهاز يووع في أماكن محددة يعمل بآلية ووع العملة المعدنية فيه ، لبيع أنواع معينة من السلع. الوصف و الفوائد
 فرعية النوع
 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص المستهدفة الفئة

 مدة التصريح ال تتعدى صالحية الرخصة الشروط و االح ام
 درهم ل ل جهاز 320 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 ملء طلب التصريح   .1
 صورة عن الرخصة التجارية   .2
 ع د االيجار  .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري لمالك ا

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة
 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح بتصفية البضائع اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

ت ديم خصومات على البضائع المعرووة بنسب مختلفة أو نسبه واحدة خالل المهرجانات  الوصف و الفوائد
 والفعاليات الترويجية الموسمية.

 
 فرعية عالنو

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

 ووع التصريح في م ان بارز من المحل. .1 الشروط و االح ام
 في حال التصفية فتتم المواف ة عليها من قبل ادارة الترخيص التجاري .2
 كتابة النسبه المئويه االدنى واالعلى في حال تعدد النسب المئوية  .3
 واحده في حال عدم وجود نسب مختلفة كتابة نسبة .4
 يجب ازالة االعالنات من على واجهة المحل فور انتهاء التصريح مباشرة .5

 درهم 2500الفترة المصرحة شهر لمنح التصفية  - الرسوم

 درهم 1500التمديد لغاية اسبوع  -

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 االسعار  كشف ب وائم .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 تصريح التجارياستالم ال .4



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح نشاط مركب اسم الخدمة
 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

 تصريح يعطى في حاالت قليلة ليصرح بمزاولة نشاط غير موجود ومن أنشطة الرخصة الوصف و الفوائد
 رعيةف النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة
 تصريح إوافي على الرخصة التجارية بمزاولة نشاط محدد ومن اضنشطة المرخصة الشروط و االح ام

 درهم 1000نشاط إوافي مركب  الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 تعبئة نموذج طلب التصريح .1
 شركة تذكر فيها التفاصيلرسالة من ال .2
 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح ساعات عمل اوافية اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص نطاق الخدمة

 ليال( 12د ساعات العمل الرسمية )تصريح لمزاولة عمل أو ت ديم خدمة بع الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

 ت ديم الطلب مع مخطط يووح الموقع الضي ة. .1 الشروط و االح ام
 تتنوع الشروط والمتطلبات حسب طبيعة النشاط. .2
 مواقع وشوارع رئيسية .يسمح بساعات إوافية لبعض اضنشطة التجارية والمهنية في  .3
 مواف ة اللجنة المختصة. .4

 درهم  3000ساعة (  24العمل على مدار الساعة )  - الرسوم
 درهم 2000العمل حتى الساعة الثانية صباحًا  -

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب التصريح .1

 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2

 يةنسخة من الرخصة التجار .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الخدمات االل ترونية -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 لتجارياستالم التصريح ا .4

 



 

 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح توصيل الطلبات في رمضان اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص نطاق الخدمة

 المطعم توصيل طلبات الطعام خالل نهار رمضان للمنازل وعدم السماح بت ديم الوجبات داخل الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

 عدم ت ديم الوجبات داخل المطعم خالل نهار رمضان الشروط و االح ام

 درهم 5070توصيل الطلبات خالل نهار شهر رمضان  - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب التصريح .1

 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2

 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الخدمات االل ترونية -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 يم على الطلبالت د .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

 

 



 

 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 تصريح جوائز فوريةإصدار  اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

 اشتر و احصل  – جوائز فورية عند التسوق الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

 تحديد نوع الجائزه الفورية و قيمتها الشروط و االح ام

 ( درهم.2,310رسوم التصريح لمحل الواحد ) - الرسوم
 لتصريح جميع المحالت )كل اضفرع( علي النحو التالي: -

 1( در500أقل من )(     درهم.10,010/-هم، رسم التصريح المطلوب ) 
 2( درهم.15,010/-( درهم، رسم التصريح المطلوب   )500أكثر من ) 

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 رسالة من المول اذا داخل المول .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 ص التجاريإدارة الترخي المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 



 

 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 تصريح كوشك إصدار اسم الخدمة

إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من  نطاق الخدمة

 ترخيص فعال في امارة دبي

 لعرض وبيع منتج داخل المراكز التجارية . -كشك  الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 او من ترخيص فعال في امارة دبيالشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص  الفئة المستهدفة

 .ع د اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة الملجرة .1 الشروط و االح ام
 .مزاولة نفس النشاط المرخص بالرخصة التجارية .2
 في بعض الحاالت يطلب مواف ة الدوائر اضخرى المعنية بالنشاط. .3

 درهم 5070كشك لعرض المنتجات وبيعها  - الرسوم

ساسية / الوثائق الشروط اض

 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب التصريح .1
 ع د االيجار .2
 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الخدمات االل ترونية -

 تصريح تجاريالحصول على  هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 



 

 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح باالعالنات الورقية اسم الخدمة

إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من  نطاق الخدمة

 فعال في امارة دبي ترخيص

منشورات ورقية أو كتيبات لتعريف الجمهور بمنتجاتها أو عالماتها التجارية أو منتجات الشركات  الوصف و الفوائد

 اضخرى

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من ترخيص فعال في امارة دبي الفئة المستهدفة

 رقم التصريح على المنشورات اإلعالنية المصرحةطباعة  .1 الشروط و االح ام
 عدم لصق المنشورات على الحوائط الخاصة بالمباني .2
 عدم توزيع اإلعالنات على المارة بالطرقات .3
 عدم ووع اإلعالنات على السيارات في المواقف العامة .4
 عدم ووع اإلعالنات على أبواب الفلل والش ق الس نية .5
المصرحة من خالل بريد اإلمارات أو تووع على م اتب يتم توزيع المنشورات الورقية  .6

 االستعالمات التابعة للمراكز التجارية أو من خالل توزيعها مع الجرائد اليومية
 درهم 250طبع إعالنات ورقية  - الرسوم

 درهم 500طبع كتيب إعالني  -
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب التصريح .1

 كة تذكر فيها التفاصيلرسالة من الشر .2

 نسخة من الرخصة التجارية .3

 نسخة من المنشور .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الخدمات االل ترونية -



 

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

  ديم على الطلبالت .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح مواقف عامة اسم الخدمة

إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من  نطاق الخدمة

 ترخيص فعال في امارة دبي

 الساحات العامة المستخدمة من المالك أو المستأجرة لغرض صف السيارات وائدالوصف و الف

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من ترخيص فعال في امارة دبي الفئة المستهدفة

 مواف ة هيئة الطرق والمواصالت .1 الشروط و االح ام
 مواف ة بلدية دبي .2

 درهم 5000مة والمجهزة لصف السيارات المساحات العا - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب التصريح .1

 ع د االيجار .2

 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 على تصريح تجاريالحصول  هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح باللوحات االوافية اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

ن عليها اضسماء التجارية أو العالمات التجارية و الفوائد الوصف  لوحات إعالنية خاصة بالمحالت التجارية لتدوَّ
 الفتة إعالنية إوافية لالسم التجاري أو العالمة التجارية للمنشأة

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركات المتخصصة في صناعة الالفتات  ت دم .1 الشروط و االح ام
 اإلعالنية ومرخصة من تراخيص

وجود ترخيص ساري المفعول للشركة/الملسسة المطلوب اإلعالن عنها أوعن خدماتها  .2
 .ومنتجاتها

اليد المجتمع أو يجب أن ال يتنافى اإلعالن مع أح ام الشريعة االسالمية أو قيم وعادات وت  .3
 .اآلداب العامة أو النظام العام

الالفتات اإلعالنية الدائمة وهي التي يرتبط تصريحها بصالحية الترخيص للمحالت، الفلل،  .4
 .الم اتب

ت ديم مخطط مناسب للتصميم اإلعالني المطلوب تصريحه مووح عليه م ان وحجم ومدى  .5
فعلية وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق بروز اللوحات اإلعالنية وأبعادها وم اساتها ال

 .بم اسات اإلعالن المطلوب تصريحه
ت ديم بيانات كافية عن الشركة/الملسسة التى صممت/أعدت نموذج التصميم اإلعالني بما  .6

 .في ذلك االسم التجاري والعنوان
 .ت ديم صورة فوتوغرافية للمبنى أو الع ار أو الم ان الذي سيثبت عليه اإلعالن .7
يجب أن ي ون تصميم وتركيب وتثبيت اللوحة اإلعالنية مطاب ا للمواصفات الفنية وال واعد  .8

الهندسية ويشترط أال تتعارض اللوحة مع فتحات اضبواب والنوافذ والممرات ووسائل اإلن اذ 
 .وأعمدة الصرف وأنابيب المياه

 .ةال يجوز تصريح أي لوحات بارزة في الطرق والممرات الداخلية الضي  .9
 .ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على شرفات أو أدوار المباني أو الشبابيك .10
يتم مراعاة أن ت ون اللوحات اإلعالنية متناس ة في قياسها العروي مع الالفتات اإلعالنية  .11

المجاورة في نفس المبنى أو في المباني المجاورة مع مراعاة مالئمتها أيضا للش ل اإلنشائي 
  .لمبنىوالمعماري ل

 .وجوب استخدام اللغة العربية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية بجانبها .12



 

 .يجب أن ت ون ال تابه بلغة سليمة خالية من اضخطاء اللغوية أو اإلمالئية وبخطوط واوحة .13
من المساحة ال لية لإلعالن وأن  % 50يجب أن ال ت ل المساحة المخصصة للغة العربية عن  .14

 .لنص العربي في أعلى اإلعالن أو على الجهة اليمنى منهي ون ا
يجوز لتراخيص في حالة إعادة تخطيط منط ة معينة أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات العامة أو  .15

 15حاالت أخرى، أن تخطر صاحب تصريح اإلعالن بإزالة اإلعالن على نف ته خالل مدة التتجاوز 
ي م المرخص بإزالة اإلعالن خالل المدة المحددة فيجوز يوم من تاريخ إبالغه بذلك، فإن لم 

 .لتراخيص أن ت وم بإزالة الالفتة على نف ته
على الشركة/الملسسة المعنية إزالة اإلعالن في حالة عدم الرغبة بتجديد تصريح اإلعالن أو عند 

ة كة/الملسساالستغناء عن التصريح قبل انتهاء مدته أو في حالة انتهاء الترخيص التجاري للشر
 المعنية على أن يتم إحضار صورة فوتغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.

 درهم 250درهم ل ل قدم مربع على أن الي ل الرسم عن 10 - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 صوره عن اللوحة .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 دارة الترخيص التجاريإ المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4
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  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح لوحة رسوم متحركة اعالنية اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

ن عليها اضسماء التجارية أو العالمات التجارية الوصف و الفوائد  لوحات إعالنية خاصة بالمحالت التجارية لتدوَّ
 كة / دواره للمنشأةالفتة إعالنية متحر

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

ت دم طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركات المتخصصة في صناعة الالفتات  .1 الشروط و االح ام
 اإلعالنية ومرخصة من تراخيص

مطلوب اإلعالن عنها أوعن خدماتها وجود ترخيص ساري المفعول للشركة/الملسسة ال .2
 .ومنتجاتها

يجب أن ال يتنافى اإلعالن مع أح ام الشريعة االسالمية أو قيم وعادات وت اليد المجتمع أو  .3
 .اآلداب العامة أو النظام العام

الالفتات اإلعالنية الدائمة وهي التي يرتبط تصريحها بصالحية الترخيص للمحالت، الفلل،  .4
 .الم اتب

مخطط مناسب للتصميم اإلعالني المطلوب تصريحه مووح عليه م ان وحجم ومدى ت ديم  .5
بروز اللوحات اإلعالنية وأبعادها وم اساتها الفعلية وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق 

 .بم اسات اإلعالن المطلوب تصريحه
ي بما نت ديم بيانات كافية عن الشركة/الملسسة التى صممت/أعدت نموذج التصميم اإلعال .6

 .في ذلك االسم التجاري والعنوان
 .ت ديم صورة فوتوغرافية للمبنى أو الع ار أو الم ان الذي سيثبت عليه اإلعالن .7
يجب أن ي ون تصميم وتركيب وتثبيت اللوحة اإلعالنية مطاب ا للمواصفات الفنية وال واعد  .8

لممرات ووسائل اإلن اذ الهندسية ويشترط أال تتعارض اللوحة مع فتحات اضبواب والنوافذ وا
 .وأعمدة الصرف وأنابيب المياه

 .ال يجوز تصريح أي لوحات بارزة في الطرق والممرات الداخلية الضي ة .9
 .ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على شرفات أو أدوار المباني أو الشبابيك .10
فتات اإلعالنية يتم مراعاة أن ت ون اللوحات اإلعالنية متناس ة في قياسها العروي مع الال .11

المجاورة في نفس المبنى أو في المباني المجاورة مع مراعاة مالئمتها أيضا للش ل اإلنشائي 
  .والمعماري للمبنى

 .وجوب استخدام اللغة العربية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية بجانبها .12



 

 .اإلمالئية وبخطوط واوحة يجب أن ت ون ال تابه بلغة سليمة خالية من اضخطاء اللغوية أو .13
من المساحة ال لية لإلعالن وأن  % 50يجب أن ال ت ل المساحة المخصصة للغة العربية عن  .14

 .ي ون النص العربي في أعلى اإلعالن أو على الجهة اليمنى منه
يجوز لتراخيص في حالة إعادة تخطيط منط ة معينة أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات العامة أو  .15

 15أخرى، أن تخطر صاحب تصريح اإلعالن بإزالة اإلعالن على نف ته خالل مدة التتجاوز حاالت 
يوم من تاريخ إبالغه بذلك، فإن لم ي م المرخص بإزالة اإلعالن خالل المدة المحددة فيجوز 

 .لتراخيص أن ت وم بإزالة الالفتة على نف ته
م الرغبة بتجديد تصريح اإلعالن أو عند على الشركة/الملسسة المعنية إزالة اإلعالن في حالة عد

االستغناء عن التصريح قبل انتهاء مدته أو في حالة انتهاء الترخيص التجاري للشركة/الملسسة 
 المعنية على أن يتم إحضار صورة فوتغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.

 درهم 1000ن درهم واليزيد ع 500درهم ل ل قدم مربع على أن الي ل الرسم عن  50 - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 صوره عن اللوحة .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 حصول على تصريح تجاريال هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

 

 

 
 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح جهاز صراف آلي اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من نطاق الخدمة

 ترخيص فعال في امارة دبي

 جهاز ي دم خدمة ذاتية مثال الصراف اآللي للبنو  الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من ترخيص فعال في امارة دبي الفئة المستهدفة

 كشف من البنك المركزي بعدد اضجهزة )الصراف اآللي(. .1 الشروط و االح ام
 رسالة تفصيلية من البنك المعني مع أرقام اضجهزة ومواقعها. .2

 درهم 1020الصراف اآللي  - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب التصريح .1

 ع د االيجار .2

 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 ركز الخدمة إدارة الترخيص التجاريم - االتاحة

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الخدمات االل ترونية -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

 

 
 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 ت الترويجيةإصدار تصريح بالحمال اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

 العروض الترويجية والتي ت ام من خالل المحالت التجارية لترويج سلعة أو خدمة. الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

يجب أن ت ون الجهة المنظمة للحملة الترويجية أو ممثلها أو موزعها مرخصًا لها بمزاولة  .1 الشروط و االح ام
النشاط في إمارة دبي وأنه قد مارس النشاط المرخص لفترة تزيد عن شهر مع سريان صالحية 

 الرخصة التجارية.
ماتها خالل السنة لعدة يجوز للمنشآت المرخصة في إمارة دبي الترويج لمنتجاتها أو لخد .2

 حمالت ترويجية.
ال يجوز الترويج للتبغ والسجائر أو للع اقير الطبية والمشروبات ال حولية ولحم الخنزير  .3

 واضغذية الفاسدة أو المنتهية الصالحية.
الحمالت الترويجية والتي تمنح جوائز عبارة عن تذاكر سفر يشترط في هذه الحالة ت ديم رسالة  .4

 يات مرخص باإلمارة تفيد حجز الجهة المنظمة لتلك التذاكر وتفاصيلها.من م تب سفر
 حملة ترويجية بسيطة - الرسوم

 ( )( درهم610حملة بسيطة )تذوقية / مجانية / عروض بسيطة. 
  ( درهم. 1,110/-مواقع(  )  10عروض ترويجية )ال تزيد عن 

 حملممممة ترويجية  متوسطممممة -
  ( 1,610/-موقعا( وتحسب  الرسوم ل ل موقع   ) 20مواقع محددة )ال تزيد عن

 .درهم
 (  درهم لجميع اضفرع.5,110/-شاملة ) 

 حملممممة ترويجية  كبيرة -
 ( وتحسب  الرسوم ل ل موقع )( درهم.2,610/-مواقع محددة )ال تزيد عن موقعا 
 (  درهم.10,110/-شاملة ) 

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 ..نموذج طلب التصريح .1
 رخصة سارية. .2
 كتاب تفصيلي من منظم الحملة يتضمن ما يلي: .3
 طري ة تنفيذ الحملة الترويجية. .4
 نوع وعدد الجوائز الم دمة وقيمتها. .5



 

 رسالة من المول اذا داخل المول .6

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 خدمات االل ترونيةال -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح بإجراء سحوبات اسم الخدمة

 والتي ت ام من خالل المحالت التجارية لترويج سلعة أو خدمة. العروض الترويجية نطاق الخدمة

 السحوبات الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

يجب أن ت ون الجهة المنظمة للحملة الترويجية أو ممثلها أو موزعها مرخصًا لها بمزاولة . .1 الشروط و االح ام
النشاط في إمارة دبي وأنه قد مارس النشاط المرخص لفترة تزيد عن شهر مع سريان صالحية 

 .الرخصة التجارية
يجوز لمنشآت من إمارات أخرى أو من دولة أخرى ترويج منتجاتها في إمارة دبي من خالل  .2

وأن يجري السحب في دبي. أما اذا كان السحب سيتم  تراخيصموزعها على أن يصرح لها من 
في إمارة أخرى أو خارج الدولة ففي هذه الحالة يتطلب اضمر رفع التصريح للمدير أو من 
يفووه للمواف ة ويجوز لتراخيص اتخاذ إجراءاتها الالزمة لضمان ح وق المشاركين من 

 اإلمارة.
يجوز في حاالت استثنائية تأجيل السحب لحملة ترويجية بعد الحصول على مواف ة المسلول  .3

يوم وأن ت وم الجهة الطالبة بتسديد الرسوم  15رط أن ال يتجاوز التأجيل فترة المختص وش
 طب ا لجدول الرسوم.

حضور ممثل تراخيص إلزامي عند إجراء السحوبات على جوائز الحملة ويعتبر السحب ملغي إذا  .4
 لم يتح ق فيه هذا الشرط مع تعريض الجهة المنظمة إلى المخالفة المحددة بهذا الشأن.

 100ح للمنظمين خالل سحوبات حمالتهم تخصيص جوائز تروية ال تزيد قيمتها عن يسم .5
جائزة ل ل سحب في  50جائزة في الحملة الواحدة ، و 100درهم شريطة أال يزيد عددها عن 

 حالة تعدد سحوبات الحملة.
يوما من تاريخ ان ضاء الحملة أو تاريخ  60على المنظم أن ي وم بمراجعة تارخيص خالل  .6

 لسحب اضخير لها مرف ا معه المستندات التالية :ا

 ما يثبت استالم الفائزين لجوائزهم مع إثباتاتهم الشخصية وأجزاء ال وبونات الفائزة. -
 تسليم الجوائز التي تم تخلف أصحابها عن استالمها لتراخيص. -
ددة حست وم تراخيص في حالة تأخر المنظم عن تسوية حملته بعد ان ضاء مدة الشهرين الم -

 لهذا الشأن باتخاذ اإلجراءات ال انونية الالزمة.



 

 درهم ل ل سحب  1000السحب اضول ولغاية الخامس   الرسوم
  درهم ل ل سحب 100السحب بعد الخامس 

  درهم 500تعديل / إوافة / تغير سحب 

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 .نموذج طلب التصريح.1
 .رخصة سارية.2
 ي من منظم الحملة يتضمن ما يلي:.كتاب تفصيل3

 طري ة تنفيذ الحملة الترويجية. -
 نوع وعدد الجوائز الم دمة وقيمتها. -
 فواتير شراء الجوائز. -
 طري ة صرف الجوائز الخاصة بالحملة )فورية أو محددة بتاريخ معين(. -
 مدة تنفيذ الحملة الترويجية. -
 وائز )إن وجد(.تاريخ السحب الذي سيتم إجراؤه لتحديد الفائزين بالج -
 المواقع المشاركة بالحملة )إن وجد(. -
نماذج للتصاميم اإلعالنية المختلفة التي سيتم اإلعالن من خاللها للحملة وكذلك  -

 نماذج التذاكر المتعل ة بالسحب )إن وجد(.
 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 رخيص التجاريمركز الخدمة إدارة الت - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 

 CP17 الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح باللوحات االل ترونية اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  مةنطاق الخد

ن عليها اضسماء التجارية أو العالمات التجارية الوصف و الفوائد  لوحات إعالنية خاصة بالمحالت التجارية لتدوَّ

 الفتة إعالنية ال ترونية للمنشأة

 فرعية النوع

 ات المرخصة من قبل تراخيصالشركات و الملسس الفئة المستهدفة

ت دم طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركات المتخصصة في صناعة الالفتات  .1 الشروط و االح ام
 اإلعالنية ومرخصة من تراخيص

وجود ترخيص ساري المفعول للشركة/الملسسة المطلوب اإلعالن عنها أوعن خدماتها  .2
 ومنتجاتها.

ن مع أح ام الشريعة االسالمية أو قيم وعادات وت اليد المجتمع أو يجب أن ال يتنافى اإلعال .3
 اآلداب العامة أو النظام العام.

الالفتات اإلعالنية الدائمة وهي التي يرتبط تصريحها بصالحية الترخيص للمحالت، الفلل،  .4
 الم اتب.

ى دت ديم مخطط مناسب للتصميم اإلعالني المطلوب تصريحه مووح عليه م ان وحجم وم .5
بروز اللوحات اإلعالنية وأبعادها وم اساتها الفعلية وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق 

 بم اسات اإلعالن المطلوب تصريحه.
ت ديم بيانات كافية عن الشركة/الملسسة التى صممت/أعدت نموذج التصميم اإلعالني بما  .6

 في ذلك االسم التجاري والعنوان.
 ى أو الع ار أو الم ان الذي سيثبت عليه اإلعالن.ت ديم صورة فوتوغرافية للمبن .7
يجب أن ي ون تصميم وتركيب وتثبيت اللوحة اإلعالنية مطاب ا للمواصفات الفنية وال واعد  .8

الهندسية ويشترط أال تتعارض اللوحة مع فتحات اضبواب والنوافذ والممرات ووسائل اإلن اذ 
 وأعمدة الصرف وأنابيب المياه.

 أي لوحات بارزة في الطرق والممرات الداخلية الضي ة.ال يجوز تصريح  .9
 ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على شرفات أو أدوار المباني أو الشبابيك. .10
يتم مراعاة أن ت ون اللوحات اإلعالنية متناس ة في قياسها العروي مع الالفتات اإلعالنية  .11

مراعاة مالئمتها أيضا للش ل اإلنشائي المجاورة في نفس المبنى أو في المباني المجاورة مع 
 والمعماري للمبنى. 



 

 وجوب استخدام اللغة العربية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية بجانبها. .12
 يجب أن ت ون ال تابه بلغة سليمة خالية من اضخطاء اللغوية أو اإلمالئية وبخطوط واوحة. .13
من المساحة ال لية لإلعالن وأن  % 50ية عن يجب أن ال ت ل المساحة المخصصة للغة العرب .14

 ي ون النص العربي في أعلى اإلعالن أو على الجهة اليمنى منه.
يجوز لتراخيص في حالة إعادة تخطيط منط ة معينة أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات العامة أو  .15

 15ة التتجاوز حاالت أخرى، أن تخطر صاحب تصريح اإلعالن بإزالة اإلعالن على نف ته خالل مد
يوم من تاريخ إبالغه بذلك، فإن لم ي م المرخص بإزالة اإلعالن خالل المدة المحددة فيجوز 

 لتراخيص أن ت وم بإزالة الالفتة على نف ته.
على الشركة/الملسسة المعنية إزالة اإلعالن في حالة عدم الرغبة بتجديد تصريح اإلعالن أو  .16

هاء مدته أو في حالة انتهاء الترخيص التجاري عند االستغناء عن التصريح قبل انت
 للشركة/الملسسة المعنية على أن يتم إحضار صورة فوتغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.

 2000درهم واليزيد على  1000درهم ل ل قدم مربع على أن الي ل الرسم عن  100 - الرسوم
 درهم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 ريح.نموذج طلب التص .1
 رخصة سارية. .2
 صورة عن اللوحة .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -
 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 فعاستالم اذن الد .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح لم تب تمثيلي اسم الخدمة

إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من  نطاق الخدمة

 ترخيص فعال في امارة دبي

  ديم خدمة.لعرض منتج أو ت -كاونتر الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من ترخيص فعال في امارة دبي الفئة المستهدفة

 ع د اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة الملجرة. .1 الشروط و االح ام
 مزاولة نفس النشاط المرخص بالرخصة التجارية. .2
 ائر اضخرى المعنية بالنشاط.في بعض الحاالت يطلب مواف ة الدو .3
 عدم المنادة .4

 درهم 1500كاونتر لعرض منتج / ت ديم خدمة  - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 ع د اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة الملجر .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 ص التجاريإدارة الترخي المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -
 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4
 

 

 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح لعرض مركبة اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

 عرض مركبة  الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

 _ الشروط و االح ام

 درهم 610 الرسوم

/ الوثائق  الشروط اضساسية

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 رسالة من الشركة .3
 ع د ايجار او المواف ة للعرض في المول .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري المتعامل هدف

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

 

 
 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح باللوحات االعالنية للعالمات التجارية اسم الخدمة

 لملسسات المرخصة من قبل تراخيص إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات وا نطاق الخدمة

ن عليها اضسماء التجارية أو العالمات التجارية الوصف و الفوائد  لوحات إعالنية خاصة بالمحالت التجارية لتدوَّ

 العالمة / الماركة التجارية

 عالمة تجارية لمنتج أو اسم مسجل

 فرعية النوع

 بل تراخيصالشركات و الملسسات المرخصة من ق الفئة المستهدفة

ت دم طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركات المتخصصة في صناعة الالفتات  .1 الشروط و االح ام

 اإلعالنية ومرخصة من تراخيص

وجود ترخيص ساري المفعول صادر من دائرة التنمية االقتصادية للشركة/الملسسة  .2

 .المطلوب اإلعالن عنها أوعن خدماتها ومنتجاتها

أن ال يتنافى اإلعالن مع أح ام الشريعة االسالمية أو قيم وعادات وت اليد المجتمع أو يجب  .3

 .اآلداب العامة أو النظام العام

الالفتات اإلعالنية الدائمة وهي التي يرتبط تصريحها بصالحية الترخيص للمحالت، الفلل،  .4

 .الم اتب

عليه م ان وحجم ومدى  ت ديم مخطط مناسب للتصميم اإلعالني المطلوب تصريحه مووح .5

بروز اللوحات اإلعالنية وأبعادها وم اساتها الفعلية وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق 

 .بم اسات اإلعالن المطلوب تصريحه

ت ديم بيانات كافية عن الشركة/الملسسة التى صممت/أعدت نموذج التصميم اإلعالني بما  .6

 .في ذلك االسم التجاري والعنوان

 .ة فوتوغرافية للمبنى أو الع ار أو الم ان الذي سيثبت عليه اإلعالنت ديم صور .7

يجب أن ي ون تصميم وتركيب وتثبيت اللوحة اإلعالنية مطاب ا للمواصفات الفنية وال واعد  .8

الهندسية ويشترط أال تتعارض اللوحة مع فتحات اضبواب والنوافذ والممرات ووسائل اإلن اذ 

 .اهوأعمدة الصرف وأنابيب المي

 .ال يجوز تصريح أي لوحات بارزة في الطرق والممرات الداخلية الضي ة .9

 .ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على شرفات أو أدوار المباني أو الشبابيك .10



 

يتم مراعاة أن ت ون اللوحات اإلعالنية متناس ة في قياسها العروي مع الالفتات اإلعالنية  .11

مباني المجاورة مع مراعاة مالئمتها أيضا للش ل اإلنشائي المجاورة في نفس المبنى أو في ال

  .والمعماري للمبنى

 .وجوب استخدام اللغة العربية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية بجانبها .12

 .يجب أن ت ون ال تابه بلغة سليمة خالية من اضخطاء اللغوية أو اإلمالئية وبخطوط واوحة .13

من المساحة ال لية لإلعالن وأن  % 50المخصصة للغة العربية عن يجب أن ال ت ل المساحة  .14

 .ي ون النص العربي في أعلى اإلعالن أو على الجهة اليمنى منه

يجوز لتراخيص في حالة إعادة تخطيط منط ة معينة أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات العامة أو  .15

 15على نف ته خالل مدة التتجاوز  حاالت أخرى، أن تخطر صاحب تصريح اإلعالن بإزالة اإلعالن

يوم من تاريخ إبالغه بذلك، فإن لم ي م المرخص بإزالة اإلعالن خالل المدة المحددة فيجوز 

 .لتراخيص أن ت وم بإزالة الالفتة على نف ته

على الشركة/الملسسة المعنية إزالة اإلعالن في حالة عدم الرغبة بتجديد تصريح اإلعالن أو  .16

عن التصريح قبل انتهاء مدته أو في حالة انتهاء الترخيص التجاري عند االستغناء 

 للشركة/الملسسة المعنية على أن يتم إحضار صورة فوتغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.

 درهم 500 - الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1

 رخصة سارية. .2

 صورة عن اللوحة .3

 جارية تسجيل العالمة الت .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 يح التجارياستالم التصر .4
 



 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح الفتة قماشية ملقتة اسم الخدمة

 إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص  نطاق الخدمة

ن عليها اضسماء التجارية أو ال الوصف و الفوائد  عالمات التجاريةلوحات إعالنية خاصة بالمحالت التجارية لتدوَّ

 الفتة قماشية ملقتة

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة

ت دم طلبات الالفتات اإلعالنية عن طريق مندوبي الشركات المتخصصة في صناعة الالفتات  .1 الشروط و االح ام
 اإلعالنية ومرخصة من تراخيص

لشركة/الملسسة المطلوب اإلعالن عنها أوعن خدماتها وجود ترخيص ساري المفعول ل .2
 .ومنتجاتها

يجب أن ال يتنافى اإلعالن مع أح ام الشريعة االسالمية أو قيم وعادات وت اليد المجتمع أو  .3
 .اآلداب العامة أو النظام العام

 الالفتات اإلعالنية الدائمة وهي التي يرتبط تصريحها بصالحية الترخيص للمحالت، الفلل، .4
 .الم اتب

ت ديم مخطط مناسب للتصميم اإلعالني المطلوب تصريحه مووح عليه م ان وحجم ومدى  .5
بروز اللوحات اإلعالنية وأبعادها وم اساتها الفعلية وأية بيانات أو معلومات أخرى تتعلق 

 .بم اسات اإلعالن المطلوب تصريحه
 ج التصميم اإلعالني بمات ديم بيانات كافية عن الشركة/الملسسة التى صممت/أعدت نموذ .6

 .في ذلك االسم التجاري والعنوان
 .ت ديم صورة فوتوغرافية للمبنى أو الع ار أو الم ان الذي سيثبت عليه اإلعالن .7
يجب أن ي ون تصميم وتركيب وتثبيت اللوحة اإلعالنية مطاب ا للمواصفات الفنية وال واعد  .8

بواب والنوافذ والممرات ووسائل اإلن اذ الهندسية ويشترط أال تتعارض اللوحة مع فتحات اض
 .وأعمدة الصرف وأنابيب المياه

 .ال يجوز تصريح أي لوحات بارزة في الطرق والممرات الداخلية الضي ة .9
 .ال يجوز تثبيت الالفتات اإلعالنية على شرفات أو أدوار المباني أو الشبابيك .10
ها العروي مع الالفتات اإلعالنية يتم مراعاة أن ت ون اللوحات اإلعالنية متناس ة في قياس .11

المجاورة في نفس المبنى أو في المباني المجاورة مع مراعاة مالئمتها أيضا للش ل اإلنشائي 
  .والمعماري للمبنى



 

 .وجوب استخدام اللغة العربية في اإلعالن ويجوز استخدام اللغة اإلنجليزية بجانبها .12
 .خطاء اللغوية أو اإلمالئية وبخطوط واوحةيجب أن ت ون ال تابه بلغة سليمة خالية من اض .13
من المساحة ال لية لإلعالن وأن  % 50يجب أن ال ت ل المساحة المخصصة للغة العربية عن  .14

 .ي ون النص العربي في أعلى اإلعالن أو على الجهة اليمنى منه
 العامة أويجوز لتراخيص في حالة إعادة تخطيط منط ة معينة أو تزويدها بالمرافق أو الخدمات  .15

 15حاالت أخرى، أن تخطر صاحب تصريح اإلعالن بإزالة اإلعالن على نف ته خالل مدة التتجاوز 
يوم من تاريخ إبالغه بذلك، فإن لم ي م المرخص بإزالة اإلعالن خالل المدة المحددة فيجوز 

 .لتراخيص أن ت وم بإزالة الالفتة على نف ته
عالن في حالة عدم الرغبة بتجديد تصريح اإلعالن أو على الشركة/الملسسة المعنية إزالة اإل .16

عند االستغناء عن التصريح قبل انتهاء مدته أو في حالة انتهاء الترخيص التجاري 
 للشركة/الملسسة المعنية على أن يتم إحضار صورة فوتغرافية قبل وبعد عملية اإلزالة.

 درهم 250 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1

 رخصة سارية. .2

 صورة عن اللوحة .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

 الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار تصريح خيمة تجارية اسم الخدمة

إصدار تصريح تجاري من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من  نطاق الخدمة

 ترخيص فعال في امارة دبي

 ب خيمة الستغالل تجاري )معرض ، خيم رمضانية(.ووع أو نص الوصف و الفوائد

 فرعية النوع

 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص او من ترخيص فعال في امارة دبي الفئة المستهدفة

 استخدام تجاري ف ط الشروط و االح ام

درهم  5000درهم ل ل قدم مربع على أن ال ي ل الرسم عن 10خيمة ضغراض تجارية  - الرسوم
 درهم 15000واليزيد على 

الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة

 نموذج طلب التصريح. .1
 رخصة سارية. .2
 كتاب مووح به تفاصيل أو نوع الحدث المزعم إقامته. .3
مواف ة بلدية دبي، إدارة التخطيط )الساحات العامة(، هيئة الطرق والمواصالت، الدفاع  .4

 المدني، شرطة دبي.

 يوم عمل الخدمةاتفاقية مستوى 

 إدارة الترخيص التجاري المالك 

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل

 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2

 دفع الرسوم .3

 استالم التصريح التجاري .4

 
 

 



 
 

  م التعريفي للخدمةالرق

 جهاز ألعاب التسلية باللمسإصدار تصريح  اسم الخدمة
 جهاز ألعاب التسلية باللمس في مناطق التطوير الخاصإصدار تصريح  نطاق الخدمة

 جهاز اللعب باللمس للترفيه في المطاعم و الم اهي الوصف و الفوائد
 فرعية النوع

 سات المرخصة من قبل تراخيصالشركات و الملس الفئة المستهدفة
 مدة التصريح ال تتعدى صالحية الرخصة الشروط و االح ام

 درهم ل ل جهاز 320 الرسوم
الشروط اضساسية / الوثائق 

 المطلوبة
 ملء طلب التصريح   .1
 صورة عن الرخصة التجارية   .2
 خريطة المحل مع المساحة    .3
 ع د االيجار  .4

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري لمالك ا

 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -

 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على تصريح تجاري هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم التصريح التجاري .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار شهادة عدم ممانعة للشركات اسم الخدمة
 إصدار شهادة عدم ممانعة من تراخيص للشركات والملسسات المرخصة من قبل تراخيص نطاق الخدمة

يستطيع المتعامل بعد الحصول على هذه الرسالة التوجه للجهات الح ومية و الخاصة للت ديم  الوصف و الفوائد
 على الخدمات لديها.

 فرعية عالنو
 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. الشروط و االح ام

 الرسالة صالحة لمدة شهر من تاريخ إصدارها.
 رسالة تغير اسم الشركة –درهم  120 - الرسوم

 رسالة تغير االسم التجاري –درهم  120 -
 تل ات الشركةرسالة ف دان مم –درهم  120 -
 رسالة بأسماء موظفي الشركة –درهم  120 -
 رسالة فتح حساب مصرفي -درهم  220 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب الرسالة .1
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2
 نسخة من الرخصة التجارية .3
ة ) تغير اسم الشركة و تغير االسم نسخة من االسم التجاري الجديد و ع د االيجار الجديد لرسال .4

 التجاري(.
 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على شهادة عدم ممانعة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم شهادة عدم ممانعة .4
  



 

 

  الرقم التعريفي للخدمة

 إصدار شهادة لمن يهمه االمر للموظفين اسم الخدمة
 إصدار شهادة عدم ممانعة من تراخيص لم فولي شركات المناطق الحرة المرخصة من تراخيص نطاق الخدمة

بعد الحصول على هذه الرسالة التوجه للجهات الح ومية و الخاصة للت ديم يستطيع المتعامل  الوصف و الفوائد
 على الخدمات لديها.

 فرعية النوع
 م فولي شركات المناطق الحرة المرخصة من تراخيص الفئة المستهدفة
 عدم وجود مالحظات على الرخصة. .1 الشروط و االح ام

 الرسالة صالحة لمدة شهر من تاريخ إصدارها. .2
 تجديد تسجيل مركبة –درهم  90 - الرسوم

 شهادة راتب –درهم  90 -
 ن ل سجل مركبة –درهم  90 -
 بيع مركبة –درهم  90 -
 شهادة بعدد المركبات التي يمل ها الموظف –درهم  90 -
 تسجيل مركبة –درهم  90 -
 تغيير رخصة قيادة –درهم  90 -
 تسجيل قارب بحري –درهم  90 -
 شهادة عمل –درهم  90 -
  نصليةرسالة لل –درهم  90 -
 رسالة للتدرب في دائرة السياحة –درهم  90 -
 معاملة قيد اإلنجاز –درهم  90 -
 رسالة ف دان –درهم  90 -
 مواف ة على كفالة موظف –درهم  90 -
 زيارة سفينة في الميناء –درهم  90 -
 رسالة ن ل الخمور الى المنزل –درهم  90 -
 فتح رخصة حديدة –درهم  520 -
 ةإوافة شريك الى شرك –درهم  520 -

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب الرسالة .1
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2
 صورة الجواز و االقامة .3
 نسخة من الرخصة التجارية .4



 

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 مركز الخدمة إدارة الترخيص التجاري - االتاحة

 الل ترونيةالخدمات ا -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على شهادة عدم ممانعة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم شهادة عدم ممانعة .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 طلب اعادة طباعة شهادة لمن يهمه االمر اسم الخدمة
 ة رسالة تم إصدارها ساب ًا قبل انتهاء صالحيتهاإعادة طباع نطاق الخدمة

يستطيع المتعامل بعد الحصول على هذه الرسالة التوجه للجهات الح ومية و الخاصة للت ديم  الوصف و الفوائد
 على الخدمات لديها.

 فرعية النوع
 الشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص و موظفيهم الفئة المستهدفة

 عدم وجود مالحظات على الرخصة االح امالشروط و 
 درهم 55 الرسوم

الشروط اضساسية / الوثائق 
 المطلوبة

 تعبئة نموذج طلب الرسالة .1
 رسالة من الشركة تذكر فيها التفاصيل .2
 نسخة من الرخصة التجارية .3

 يوم عمل اتفاقية مستوى الخدمة
 إدارة الترخيص التجاري المالك 
 رة الترخيص التجاريمركز الخدمة إدا - االتاحة

 الخدمات االل ترونية -
 التطبيق الذكي لتراخيص -

 الحصول على شهادة عدم ممانعة هدف المتعامل
 الت ديم على الطلب .1 الخطوة

 استالم اذن الدفع .2
 دفع الرسوم .3
 استالم شهادة عدم ممانعة .4

 

  



 
 

  الرقم التعريفي للخدمة

 االستفسار عن الخدمات اسم الخدمة
 االستفسار حول كل ما يتعلق بخدمات تراخيص ةنطاق الخدم

تتيج تراخيص هذه الخدمة لجميع متعامليها لالستفسار عن اإلجراءات و الرسوم و مواعيد و أماكن  الوصف و الفوائد
 ت ديم الخدمة و متابعة حالة الطلب

 فرعية النوع
 وليهمالشركات و الملسسات المرخصة من قبل تراخيص و م ف الفئة المستهدفة

ت دم هذه الخدمة مجانًا لجميع المتعاملين على كل ال نوات و تترتب رسوم في حال االتصال  الرسوم
 بمركز الخدمة

 إدارة الترخيص التجاري المالك 
تتوفر الخدمة اثناء ساعات العمل الرسمي من خالل الموقع االل تروني و مركز االتصال و  - االتاحة

 مركز الخدمة.
 باالتصال بتراخيص من خالل قناة الخدمة التي افضلهاقمت  .1 الخطوة

قمت باالستفسار عن خدمات الترخيص التجاري للحصول على المزيد من المعلومات حول  .2
 الخدمات المتاحة

 حصلت على المعلومات التي احتاجها من خالل قناة الخدمة التي افضلها .3
 طلوبة للت ديمحصلت على كافة المعلومات التي احتاجها حول الخدمات الم .4

 


