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رخصة تاجر 
بترخيص  دبي  اقتصادية  من  تاجر  رخصة  ُتعنى 
اإلقامة  محل  من  ُتمارس  التي  الحرة  األعمال 

دبي. بإمارة 

إلى  إلكترونيًا،  تصدر  التي  »تاجر«،  رخصة  وتهدف 
توجيه أصحاب المشاريع إلى المسار الصحيح لبدء 
خطواتهم األولى لدخول عالم األعمال من خالل عدة 
األنشطة  وتنظيم  القانونية  األطر  لوضع  مبادرات 
العمل  احتياجات صاحب  يتوافق مع  بما  التجارية 
وتوفير آليات لتسهيل ممارستهم العمل التجاري. 
 وبمجرد الحصول على رخصة تاجر، يصبح المشروع
ثقة  زيادة  على  إيجابًا  يؤثر  الــــذي  األمر  قانونـــيـًا 
الفكرية حقوقه  للتاجر  يضمن  كمـا   المتعاملين، 

واالقتصادية.

مميزات الحصول
على رخصة تاجر:

تـقــــديــــــــــم االســـتــــــشارات الالزمـــــــــة   ▪
لممارســــة المشــــاريع

دبــــي غرفــــة  عضـــويـــة  علـــى  الحصـــول   ▪ 
لألنشطـــة التجاريــة

االسـتـفادة مـن التسـهـيالت البنكيـة  ▪

الحصـــول عـلى رمـــز المســـتـورد الجمـــركي   ▪
 لتسهيل االستيراد والتصدير عن طريق

www.dubaitrade.ae

إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف 3 موظفين إذا   ▪
كان صاحب الرخصة من مواطني دولة اإلمارات.

التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت   ▪

المشـــاركـــة  في المـعــارض والمــــؤتــمرات   ▪
وورش عمل

عرض المنتجات في منافذ البيع )الشركاء(   ▪

توفير مساحات للعمل )الشركاء(  ▪

DED Trader Licence
DED Trader is issued by Dubai Economy to 
license freelancers in their place of residence 
in Dubai.

DED Trader, which is issued electronically, 
aims to guide traders towards the right 
path to start and enter the business world 
through several initiatives to develop legal 
frameworks and organise business activities 
in accordance with the needs of the licence 
owner as well as provide the mechanisms 
to facilitate business practices.
Once a DED Trader licence is issued, the 
business becomes legal, which in turn builds 
customer confidence, and guarantees the 
trader’s intellectual and economic rights.

The benefits of getting
a DED Trader licence:
▪ Provide the necessary consultations 

to start a business 

▪ Get Dubai Chamber membership for 
commercial activities

▪ Benefit from bank facilities

▪ Get Customs Client Code, which facilitates 
import and export, via dubaitrade.ae 

▪ Issuance of Establishment Card and 
employment of three employees for local 
license holders.

▪ Temporary employment services

▪ Participation in exhibitions & conferences 
and training workshop

▪ Products display in consumer points 
of sale )Dubai Economy partners(

▪ Provide work space )Dubai Economy partners(
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شروط الحصول
على رخصة تاجر:

يســـمح للمــــشاريع القائمـــة   ▪
في إمــارة دبـي 

أال يقل عمر المتقدم عن 21 سنة  ▪

توفر الهوية اإلماراتية إلتمـام عملية التســجيل  ▪

ويجب فقط،  سكني  موقع  في  الرخصة  تصدر   ▪ 
توفير رقم مكاني 

واحدة رخصة  من  أكثر  على  الحصول  يسمح   ▪ 
للمتعامل الواحد

مدة الترخيص سـنة واحــدة قابلــة للتجـــديــد  ▪

رسوم الترخيص: 1,070 درهم إماراتي  ▪

يمكن تعديل النشاط أو االسم التجاري أو تغيير   ▪
االجتماعي  التواصل  مواقع  حسابات 

شروط اختيار االسم التجاري:

أال يتضمـن االسـم لفــظ الجـاللــــة »الله« وال   ▪
الحسنى  الله  أسماء  اسمًا من  وال  الرب«   «

لنفس  مسبقًا  مسجل  غير  االسم  يكون  أن   ▪
األنشطة من  مشابه  لنوع  أو  المطلوب  النشاط 

ما،  شخص  اسم  التجاري  االسم  يتضمن  أال   ▪
الرخصة صاحب  الشخص  هذا  يكون  أن  فيجب 

تخدش  على كلمات  التجاري  االسم  يحتوي  أال   ▪
العام الذوق  مع  تتنافى  وال  الحياء 

مجرداً  العائلة  اسم  على  الحصول  يمكن  ال   ▪
الشخص  اسم  إضافة  يجب  بل  تجاري،  كاسم 
اسم  حجز  يمكن  ال  مثال:  العائلة،  اسم  قبل 
تجاري »الغامدي لإلكسسوارات« ويمكن حجز 
لإلكسسوارات” الغامدي  »أحمد  تجاري  اسم 

Conditions for getting
a DED Trader license:
▪ Projects/startups existing in the Emirate 

of Dubai

▪ The project owner must be 21 years of age

▪ The trader must have an Emirates ID 
to complete the registration

▪ The license is issued for residential site 
only )Makani must be provided(

▪ The trader is allowed more than 
one licence 

▪ DED Trader licence is valid for one year 
and is renewable

▪ Registration fees: AED1,070

▪ The activity, trade name and social media 
accounts can be amended per request

Conditions for selecting the trade name:
▪ The trade name shall not include any 

form of religious wording such as the 
word of “Allah”, “Lord” or “God”

▪ The trade name shall not be already 
reserved for the same activity or any 
similar activity. 

▪ The trade name shall not include the name 
of any person, but it shall only include 
partner/ownership name in the licence.

▪ The trade name shall not contain any 
profanity or phrases that discriminate.

▪ Only the name of the person along 
with family name permitted as trade 
name; example; (Ahmed Al-Ghamdi 
Accessories; not Al-Ghamdi Accessories(.
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مثـال: التجاريـة،  األسمـاء  ترجمـة  يمكـن  ال   ▪ 
 »الصقر إلدارة الفعاليات« يتم كتابته باإلنجليزية

 Al Saqer events managements

أال يحمل االسم التجاري اسمًا من أسماء الدول   ▪
سياسية  منظمات  على  يدل  وال  والحكومات 
دينية  طائفية  أو  مذهبية  انتماءات  أو  عالمية 

أال يكون االسم التجاري مطابقًا أو مشابهًا لعالمة  ▪ 
وزارة في  مسجلة  عالمية  أو  محلية   تجارية 

االقتصاد مثال: )اعمار، كنتاكي، كارفور ... الخ(

أن يتوافق االسم التجاري مع النشاط والشكل  ▪ 
 القانوني ومرتبطا به مثال: ال يمكن حجز اسم
بل  الهدايا  لرخصة  فقط  ع«  ص  »س  تجاري 
للهدايا”  ع  ص  »س  لتصبح  النشاط  ذكر  يجب 

أال يتضمـن االسـم أي مـن الـرمـوز كـالنقـاط أو  ▪ 
الفواصل وما شابه ). ، / (.

بكـلمـة  يبـدأ  تجـاري  اسـم  حجـز  يمكـن  ال   ▪
أو »الدولية«  األوسط«،  »الشرق   »العالمية«، 

تعريب تلك الكلمات وما شابه ذلك

ال يتم حجز العالمات التجارية في اقتصادية دبي   ▪
التجارية العالمات   ويمكن تسجيلها في قسم 

بوزارة االقتصاد

لشركة  تجاري  اسم  استخدام  للمشروع  يحق   ▪
 « فرنشايز   « االمتياز  حق  منحتها  أخرى 

يحق القتصادية دبي إلغاء أو تغيير االسم التجاري  ▪ 
كان إذا  أو  قائم  تجاري  السم  مشابهًا  كان   إذا 

ال يراعي الشروط واألحكام الموضوعة

▪ It is not permitted to translate the trade 
names; the name shall be written in 
two languages. Example: “إلدارة  الصقــر 
 shall be written in English ”الفعاليــات
as “Al Saqer Events Managements”. 

▪ The trade name shall not carry the name 
of any countries and governments 
and shall not indicate the global 
political organisations, sectarian or 
religious affiliation.

▪ The trade name shall not be identical 
or similar to local or global brand, or 
trademark registered in the Ministry 
of Economy. Example: (Emaar, KFC, 
Carrefour... etc(. 

▪ The trade name shall be compatible 
and associated only with the activity 
and legal form of the company; example: 
you cannot reserve the trade name 
of “XYZ” only for Gifts trading license, 
but the activity must be mentione 
 in the trade name such as: “XYZ GIFTS”

▪ The trade name shall not include any 
icons such as points or spacers etc. such 
as ). , / (.

▪ It is not possible to reserve a trade name 
beginning with the word “Universal”, 
“Middle East”, “International” or translate 
the same to Arabic.

▪ It is not possible to register the trademarks 
with Dubai Economy; but you shall register 
the trademarks with the Trademarks 
Department of the Ministry of Economy.

▪ The Company may use the trade name 
of another company, which provides the 
franchise to the Company.

▪ Dubai Economy has the right to cancel 
or change the trade name if the name 
is similar to an existing trade name, or 
if the trade name does not consider the 
applicable terms and conditions.
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Conditions for the preparation and selling 
of food from home:
When submitting to obtain a DED Trader 
Licence from Dubai Economy and selecting 
one of the above activities, the applicant 
must abide by the terms and conditions of the 
Food Safety Department, Dubai Municipality, 
as follows:

▪ Allow food safety management inspector 
to carry the necessary inspections of 
the food preparation area at home any 
time, and hence facilitate his/her task 
provided, in the presence of the licensee 
or a person acting on his/her behalf

▪ Commitment to the authorised activity 
mentioned in the licence

▪ Commitment of the licensee to take the 
necessary corrective actions in case of 
high-risk violations observed by the 
food inspectors

▪ Never place objects, materials, equipment 
or personal belongings where the approved 
activity is being practised 

▪ Provide the inspector with a detailed 
interior design plan for the preparation, 
cooking, washing and storage areas

▪ Food preparation areas should be located 
separately at home

▪ The food menu to be prepared must 
be specified

▪ Compliance with food safety requirements

شــروط مزاولــة مهنــة تحضيــر وإعــداد وبيــع 
ــة بالمنــازل: األغذي

عنـد تقديـم طلـب التـرخيـص إلـى اقتصـادية دبي 
للحصول على رخصة »تاجر« واختيار أحد األنشطة 
الطلـب  مقـدم  يقبـل  أن  يجـب  أعـاله  المـذكورة 
 بالشروط والمتطلبات الخاصة بإدارة سالمة الغذاء

وهي كالتالي:

بالدخول  الغذاء  سالمة  إدارة  لمفتش  السماح   ▪
إلى مكـان ممـارسة النشاط بالمنزل بأي وقت 
والتعهـد  الالزمـة  التفتيش  عمليـات  إلجـراء 
 بتسهيل مهمته بشرط وجود صاحب الترخيص

أو وجود شخص ينوب عنه

االلتزام بالنشاط المصرح في رخصة »تاجر“  ▪

اإلجراءات  باتخاذ  التـرخيـص  صـاحب  التـزام   ▪
مخالفات  رصد  حالة  في  الالزمة  التصحيحية 
األغذية مفتشي  قبل  من  الخطورة  عالية  أساسية 

عدم وضع أشياء أو مواد أو معدات أو متعلقات   ▪
المعتمد النشاط  شخصية في مكان ممارسة 

دبي  بلدية   - الغذاء  سالمـة  إدارة  تزويد  يجـب   ▪
لمناطق  مفصل  داخلي  ديكور  بمخطط 
والتخزين والغسيل  واإلعداد  والطبخ  التحضير 

بمكان األغذية  إعداد  مناطق  تكون  أن  يجب   ▪ 
منفصل في المنزل

التي األغذية  أو  الطعام  قائمة  تحديد  يجب   ▪ 
سيتم تحضيرها

االلتزام بالشروط المتعلقة بسالمة الغذاء   ▪
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ــن  ــة م ــواد الغذائي ــارة الم ــة تج ــروط مزاول ش
ــازل:  المن

يتم تقــديم الطلــب من خــالل الموقــع اإللكتروني 
لرخصة تاجر إلى بلـدية دبـي مع ضـرورة اسـتيفاء 

المتطلبات التالية: 

في حالة استيراد المنتـــجات الغذائيــة من خــارج 
الدولة يجب:

وضــع ضـــمان مالي بقيمــة )15000( خمسة   ▪
عشر ألـــف درهـــم عـــند اســــتخدام نظــــام 

اســـتيراد وتصــــدير األغــذيـــة.

التأكــد من تسجيل كافــة المنتــجات الغـذائية   ▪
قبل استيرادها في نظام زاد االتحادي.

توفير مستودع للتفتيش المؤجل  ▪

المواد  تجارة  يتضمن  التجاري  النشاط  كان  إذا 
الغذائية المتداولة في السوق المحلي يجب توفير 

التالية: المتطلبات 

يجب أن تكون المواد الغذائية من مصادر معتمدة   ▪
ومطابقة لكافة متطلبات تداول األغذية بمختلف 

أنواعها )متطلبات السالمة الغذائية والتغذية)

في حالة الحاجة إلى تخزين المواد الغذائية أو   ▪
التعاقد  فينبغي  التعبئة  إعادة  نشاط  مزاولة 
بالنشاط  ومعتمدة  مرخصة  مؤسسة  مع 
نشاط  مزاولة  يتم  بحيث  دبي  في  المعني 
التخزين أو إعادة التعبئة في تلك المؤسسات 
موافقة  على  الحصول  بعد  وذلك  المرخصة 
بالتفتيش  السماح  بشرط  الغذاء  سالمة  إدارة 
على تلك المواقع في أي وقت وجمع العينات 
بذلك  الرخصة  التزام صاحب  من  والتأكد  منها 
وااللتزام بتوفير البيانات المتعلقة بهذا النشاط 
أو  الموردين  بيانات  مثل  ذلك  طلب  ما  متى 

...إلخ. فيها  المنتجات  توزيع  يتم  التي  المواقع 

Conditions for practicing foodstuff trade 
from home:
The application must be submitted 
through DED Trader website to Dubai 
Municipality with the necessity to follow the 
requirements below:

In the case of importing food products from 
outside the UAE, you must:

▪ Submit financial guarantee of 
AED15,000 when using the food import 
and export system.

▪ Ensure that all food products are 
registered before importing into ZAD, 
the Federal smart Portal for Food Trade 
in the UAE.

▪ Provide warehouse for deferred 
inspection

If the commercial activity includes the trade 
of foodstuffs traded in the local market, the 
following requirements must be met:

▪ The foodstuff must be from certified 
sources and conformed to all requirements 
)food safety and nutrition requirements(

▪ In the event of a need to store foodstuffs 
or engage in a repackaging activity, 
a contract should be made with a 
licensed and accredited establishment 
with the relevant activity in Dubai, 
after obtaining the approval of the 

Food Safety Department, provided that 
inspection of these sites is permitted 
at any time for collecting samples and 
presenting data when needed.
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في حالة مزاولة نشاط إعادة التعبئة فيجب   ▪
للمواد  البيان  بطاقة  بمتطلبات  االلتزام 
العالقة. ذات  األخرى  والمتطلبات  الغذائية 

يجب أن يتم نقل أو توصيل األغذية من خالل   ▪
الغذاء  سالمة  إدارة  من  معتمدة  نقل  وسائل 
به  المعمول  اإلجراء  حسب  دبي  ببلدية 
وتطبيق  األغذية  وتوصيل  نقل  وسائل  في 
وتوصيل  نقل  بعملية  الخاصة  االشتراطات 

الغذائية. المواد 

التســــجــيل فــــــي منصــــــة فــودووتـــش   ▪
وتســــجيل بيـــــانات المــــوردين ومـــــزودي 

الخـــدمات في المنصـــة.

▪ In the event that the repacking 
activity, the foodstuff label and others 
requirements must be met.

▪ Food transport or delivery must be 
carried out by approved transportation 
means by the Food Safety Department 
in Dubai Municipality.

▪ Register on the Food Watch platform 
and register suppliers and service 
providers data.
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وصف النشاطاسم النشاطرقم النشاط

يشمل تحضير بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات بيع الوجبات الخفيفة552003
كالعصائر والمرطبات الغازية وتقديمها للجمهور

بيع الشطائر552004
يشــمل النشــاط تحضيــر الشــطائر وبعــض المشــروبات 
ــور  ــا للجمه ــات وتقديمه ــر والمرطب ــة كالعصائ الخفيف

لالســتهالك الفــوري

ــة تحضير العصير552005 ــواع الفاكه ــن أن ــر م ــر العصائ ــاط تحضي ــمل النش يش
ــوري ــتهالك الف ــور لالس ــا للجمه وتقديمه

تشــمل النشــاط تحضيــر كافــة أنــواع المثلجــات )اآليــس بيع المثلجات552006
كريــم( لتقديمهــا للجمهــور لالســتهالك الفــوري

تحضير الحلوى 552009
والحلويات الشعبية

الشــعبية  الحلويــات  أنــواع  جميــع  تحضيــر  يشــمل 
للجمـهـــور وتقديمهـــا  األخـــرى   والحلويـــات 

لالستهالك الفوري

تحضير الحلويات 552010
والسكاكر

ــة  ــرقية أو األوروبي ــات الش ــواع الحلوي ــر أن ــمل تحضي يش
وتقديمهــا للجمهــور لالســتهالك الفــوري باإلضافــة إلــى 
 بعــض المشــروبات الخفيفــة كالشــاي والمرطبــات، كمــا

يشمل ذلك تحضير أنواع الكعك والسكاكر بأنواعها

تحضير الفطائر 552011
والمعجنات وتجهيزها

والمعجنــات الفطائــر  أنــواع  كافــة  تحضيــر   يشــمل 
ــمل ــا يش ــوري، كم ــتهالك الف ــور لالس ــا للجمه  وتقديمه
 تجهيــز أنــواع المعجنــات والفطائــر وبيعهــا للمســتهلك
وطهيهـــا حفظهـــا  يمكــن  بحيــث  مطهــوة   غيـــر 

بمعرفة المستهلك

شروط ترخيص األنشطة الغذائية:

يمكن لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ومواطني دول الخليج العربي الحصول على رخصة غذائية 
من المنزل مشروطة بموافقة إدارة سالمة الغذاء من بلدية دبي. 
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Conditions for licensing food activities:
UAE and GCC nationals can obtain a food licence operated from home subject to the approval 
of the Food Safety Department of Dubai Municipality.

Activity 
number Activity name Description

552003 Selling snacks Includes preparing snacks, juices and beverages 
to the public.

552004 Selling Sandwiches Includes preparing sandwiches, juices and beverages 
for immediate consumption.

552005 Juice & Soft Drinks Includes preparing fruits juices for immediate 
consumption.

552006 Selling Ice Cream Includes preparing and selling ice cream to the 
public for immediate consumption.

552009 Local Sweets 
Includes preparing local sweets and other 
sweets and selling them directly to the public for 
immediate consumption

552010 Sweets & Candies Includes preparing and selling oriental and 
European sweets, tea, soft drinks, cakes and candies.

552011 Pastry

Includes preparing and selling pastries directly to 
the public for immediate consumption, or selling 
un-cooked pastries to consumers in such a way 
that they can latter cook themselves.
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خطوات التسجيل للحصول على رخصة تاجر:

dedtrader.ae الدخول على الموقع اإللكتروني  ▪

إنـــشاء اســـم المســــتخدم وكلمــة المــرور   ▪

اختيار النشـــــاط واالســـم التجـــاري   ▪

إدخال بيانات العنوان، وحسابات مواقع   ▪
التواصل االجتماعي الخاصة بالمشروع 

الدفــــع واســـــتالم رخصــــة تاجـــــر   ▪

تواصلوا معنا: 
dedtrader.ae :الموقع اإللكتروني

info@dubaided.gov.ae :البريد اإللكتروني 
dedtrader@dubaided.gov.ae أو

رقم الهاتف: 9714455555+

واتساب: 971525920000+

Steps to register for DED Trader licence:

▪ Visit: dedtrader.ae

▪ Create username and a password

▪ Enter address details, and social media 
accounts for the project/ business

▪ Select the activity and trade name

▪ Pay and receive the DED Trader licence 
electronically

Contact us:
Website: dedtrader.ae

Email: info@dubaided.gov.ae, 
or dedtrader@dubaided.gov.ae 

Tel: +9714455555
WhatsApp: +971525920000

DED Business

لتنزيل التطبيق الخاص باألجهزة الذكية )تطبيق األعمال(
Download our smart phone App )DED Business(
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