أوال  :المؤسسات الفردية
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من شهادة االسم التجاري للمؤسسة ساري المفعول.
• استمارة الترخيص مع توقيع أصحاب العالقة.

• صورة من بطاقة الهوية ألصحاب العالقة سارية المفعول .
• صورة من جواز السفر ألصحاب العالقة ساري المفعول .
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول.

• موافقة االدارة العامة للجنسية واالقامة بالنسبة للمستثمر االجنبي.
نوع المتطلب (شروط)

• آال يقل عمر المالك عن  21سنة ميالدية ( أو قرار من المحكمة بجواز ممارسة العمل التجاري
ألقل من  21سنة)

ثانيا الفروع
 -1فروع المؤسسات والشركات المحلية
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من شهادة االسم التجاري ساري المفعول.
• استمارة الترخيص مع توقيع أصحاب العالقة.

• صورة من الرخصة التجارية الرئيسية ( األم ) .
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول.

• صور جوا از السفر ألصحاب العالقة ساري المفعول ..
• صورة من بطاقة الهوية ألصحاب العالقة سارية المفعول .

• موافقة االدارة العامة للجنسية واالقامة بالنسبة للمستثمر االجنبي.

نوع المتطلب (شروط)

 -1ان يكون النشاط المطلوب ممارسته بالفرع نفس النشاط بالرخصة الرئيسية او جزء منه.
 -2اليجوز فتح فرع للمؤسسة علي نفس عنوان الرخصة االصلية.
 -2فروع المؤسسات والشركات من اإلمارات االخري
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من شهادة االسم التجاري ساري المفعول
• استمارة الترخيص مع توقيع أصحاب العالقة .
• صورة من الرخصة األم سارية المفعول.
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول.

• صور جوازات السفر ألصحاب العالقة سارية المفعول.

• صورة من بطاقة الهوية ألصحاب العالقة سارية المفعول .
• صوره من عقد التأسيس للشركه األم.

• تسجيل و ازرة االقتصاد في حالة فروع الشركات

• موافقة االدارة العامة للجنسية واالقامة بالنسبة للمستثمر االجنبي.
نوع المتطلب (شروط)

• ان يكون النشاط المطلوب ممارسته بالفرع نفس النشاط بالرخصة الرئيسية او جزء منه .
 -3فروع الشركات األجنبية
نوع المتطلب (وثائق)

• قرار من مجلس اإلدارة بفتح فرع للشركة بداخل امارة الفجيرة أو دولة اإلمارات العربية المتحدة
مضافا إليها تفويض رسمي لممثلي الشركة التخاذ اإلجراءات .

• صورة من اعتماد االسم التجاري مضافا إليه في نهايته ( فرع الفجيرة ) ساري المفعول.
• استمارة الترخيص بها كافة البيانات مع توقيع أصحاب العالقة.

• صورة من عقد تأسيس الشركة األجنبية بالبلد األم ( المنشأ ) أو النظام األساسي لها .

• صورة من السجل التجاري أو الترخيص او شهادة رسمية من الجهات المختصة بتسجيل
الشركة وبيانتها واسم ممثلها .

• صورة من جواز السفر للمدير ساري المفعول .
• صورة من بطاقة الهوية للمدير .

• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول.

• جميع المستندات المطلوبة من الخارج مترجمة ومصدقة حسب األصول مع األصول لالطالع
عليها .

نوع المتطلب (شروط)

 -1موافقة الديوان االميري .
 -2شهادة من و ازرة االقتصاد بالتسجيل.
 -4فرع منشأة مؤسسة بالمنطقة الحرة .
نوع المتطلب (وثائق)

• قرار من مجلس اإلدارة بفتح فرع للشركة بداخل امارة الفجيرة مضافا إليها تفويض رسمي
لممثلي الشركة التخاذ اإلجراءات .

• صورة من اعتماد االسم التجاري مضافا إليه في نهايته ( فرع الفجيرة ) ساري المفعول.
• استمارة الترخيص مع توقيع أصحاب العالقة.

• صورة من عقد تأسيس المنشأة بالمنطقة الحرة .
• صورة من الترخيص الصادر للمنشأة بمزاولة النشاط بالمنطقة الحرة .
• صورة من جواز السفر للمدير ساري المفعول .
• صورة من بطاقة الهوية للمدير .

• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول.
نوع المتطلب (شروط)

• موافقة الديوان االميري.

• شهادة من و ازرة االقتصاد بالتسجيل.

• في حالة امتالك مواطنوا الدولة لنسبة التقل عن  %51تعامل المنشأة معاملة المنشأة الوطنية
وتكون جنسية الدولة االمارات وتابعة للمنطقة الحرة .

• في حالة امتالك مواطنوا الدولة لنسبة تقل عن  % 51تعامل الشركة على انها منشأة اجنبية
وتحمل جنسية المنطقة الحرة وتتبع المنطقة الحرة وترخص وفق الشروط اعاله .

• في حالة مزاولة المنشأة عملها في المنطقة الحرة من خالل فتح فرع تعامل على انها منشأة
اجنبية وتحمل جنسية البلد االجنبي وتتبع الشركة االم بالخارج وتعامل على انها فرع شركة

اجنبية .

 -5فروع الشركات الخليجية
نوع المتطلب (وثائق)

• قرار من مجلس اإلدارة بفتح فرع للشركة في امارة الفجيرة او بداخل دولة اإلمارات العربية
المتحدة مضافا إليها تفويض رسمي لممثلي الشركة التخاذ اإلجراءات .

• صورة من اعتماد االسم التجاري مضافا إليه في نهايته ( فرع الفجيرة ) ساري المفعول.
• استمارة الترخيص مع توقيع أصحاب العالقة.

• صورة من عقد تأسيس الشركة الخليجية بالبلد األم ( المنشأ ) أو النظام األساسي لها

• صورة من الترخيص أوالسجل التجاري او شهادة رسمية من الجهات المختصة بتسجيل
الشركة وبيانتها واسم ممثلها وان كافة رؤوس االموال خليجية .

• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول

• صورة من جواز السفر للمدير ساري المفعول .
• صورة من بطاقة الهوية للمدير .
نوع المتطلب (شروط)

 -1في حالة الشركات المساهمة العامة والخاصة تطلب موافقة الديوان االميري

 -2في حالة وجود شريك وافد للشركة الخليجية تعامل الشركة معاملة الشركات االجنبية

ثالثا  :الشركات
 -1الشركات ذات المسؤولية المحدودة
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من اعتماد االسم التجاري مضافا اليه في نهايته ذ.م.م وان يكون ساري المفعول .
• استمارة الترخيص مع توقيع أصحاب العالقة.
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول.

• صور جوازات السفر ألصحاب العالقة سارية المفعول.

• صورة من بطاقة الهوية ألصحاب العالقة سارية االمفعول .
• عقد تأسيس الشركة.

• موافقة االدارة العامة للجنسية واالقامة بالنسبة للمستثمر االجنبي.
• تسجيل الشركة بو ازرة االقتصاد

• في حالة الشريك (شركة أو مؤسسة محلية أو في امارة اخرى)
 -1صورة من عقد تأسيس الشركة
 -2صورة من الرخصة التجارية

• في حالة الشريك الوافد ( فرع شركة أجنبية )

 - 1قرار من مجلس اإلدارة بالدخول كشريك في شركة بأمارة الفجيرة أو بداخل دولة
اإلمارات العربية المتحدة مضافا إليها تفويض رسمي لممثلي الشركة التخاذ اإلجراءات

 -2صورة من السجل التجاري او شهادة رسمية من الجهات المختصة بتسجيل الشركة
وبيانتها واسم ممثلها

 -3صورة من عقد تأسيس الشركة في بلد المنشأ

 - 4جميع هذه األوراق مترجمة بالغة العربية من مكتب معتمد ومصدقة حسب األصول

نو ع المتطلب (شروط)

• آال يقل عمر الشركاء عن  21سنة ميالدية (أو قرار من المحكمة بجواز ممارسة العمل
التجاري ألقل من  21سنة).

 -2الشركات التضامنية
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من اعتماد االسم التجاري ساري المفعول
• استمارة الترخيص مع توقيع اصحاب العالقة
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول .

• صور جوازات السفر ألصحاب الترخيص سارية المفعول.
• صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول .
• عقد تأسيس الشركة مصدق.

• شهادة من و ازرة االقتصاد على تسجيل الشركة.
نوع المتطلب (شروط)

 -1الشركاء مسئولين بالتضامن
 -2آال يقل عمر الشركاء عن  21سنة ميالدية أو قرار من المحكمة بجواز ممارسة العمل
التجاري ألقل من  21سنة.

 -3شركات التوصية البسيطة
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من اعتماد االسم التجاري ساري المفعول .
• استمارة الترخيص مع توقيع اصحاب العالقة
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول .

• صورة جوازات السفر ألصحاب الترخيص سارية المفعول.
• صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول .

• كتاب عدم ممانعة من الجوازات بالنسبة للشريك االجنبي .
• عقد تأسيس الشركة مصدق.

• شهادة من و ازرة االقتصاد على تسجيل الشركة.
نوع المتطلب (شروط)

•

آال يقل عمر الشركاء عن  21سنة ميالدية ( أو قرار من المحكمة بجواز ممارسة العمل

•

اليجوز إدخال الشريك الموصي في االسم التجاري

التجاري ألقل من  21سنة.
•

اليجوز إدخال الشريك الموصي في اإلدارة المتصلة بالغير .

 -4شركة مساهمة خاصة
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من اعتماد االسم التجاري مضافا البه في نهايته ش.م.خ وان يكون ساري المفعول.
• استمارة الترخيص مع توقيع اصحاب العالقة
• صورة من عقد اإليجار ساري

• صورة جوازات السفر الصحاب العالقة
• صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول .
• موافقة الديوان االميري .

• عقد تاسيس الشركة مصدق
• شهادة من و ازرة االقتصاد على تسجيل الشركة.
نوع المتطلب (شروط)

• أال يقل رأس مال الشركة عن  5مليون درهم
• أال يقل عدد المؤسسين عن اثنين
• آال تطرح األسهم باالكتتاب العام

• يجب ان يكتتب المؤسسين في كامل رأس المال.
• إرفاق دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع.

• نشر عقد تأسيس الشركة والنظام االساسي في السجل التجاري لدي و ازرة االقتصاد
-5شركة مساهمة عامة
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من اعتماد االسم التجاري مضافا البه في نهايته ش.م.ع وان يكون ساري المفعول.
• استمارة الترخيص مع توقيع اصحاب العالقة

• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول
• صورة جوازات السفر للمؤسسين.
• صورة من بطاقات الهوية .

• عقد تاسيس الشركة ونظامها االساسي مصدق
• شهادة من هيئة االوراق المالية والسلع على تسجيل الشركة
• موافقة الديوان االميري .
نوع المتطلب (شروط)

• أال يقل رأس مال الشركة المصدرعن  30مليون درهم.
• أال يقل عدد الشركاء المؤسسين عن  5أشخاص.
• أن تطرح األسهم لالكتتاب العام..

• يرفق مع العقد والنظام االساسي دراسة الجدوى للمشروع.
 -6شركات االعمال المدنية
نوع المتطلب (وثائق)

• صورة من اعتماد االسم التجاري ساري المفعول .
• استمارة الترخيص مع توقيع اصحاب العالقة
• صورة من عقد اإليجار ساري المفعول

• صورة جوازات السفر ألصحاب العالقة سارية المفعول.
• صورة من بطاقة الهوية سارية المفعول .

• كتاب عدم ممانعة من الجوازات بالنسبة للشريك االجنبي .
• عقد تأسيس شركة االعمال المدنية موثق.

• عقد وكيل خدمات محلي موثق في حالة وجود اجانب بالشركة وعدم وجود شريك مواطن.
نوع المتطلب (شروط)

• آال يقل عمر الشركاء عن  21سنة ميالدية ( أو قرار من المحكمة بجواز ممارسة العمل
التجاري ألقل من  21سنة.

