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اسم الخدمة 
 يةخصة الفورالر

وصف الخدمة 
 ـجمـناـة برايــى رة علــزـة‘، الحائـيــة الفورخصــدار ’الرـم إصـيتـ

 ـققائـد 5 لـاخـ ،2019 ـةكيـالذ ـةمـللحكو ـدمحمـ ـنبـ ـدانحمـ
 ـعقـموـي، وونــيس إلكترـد تأســدار عقــار إصــع خيـمـ ـطفقـ

 تحديــد يتــم أن علــى فقــط ولــىاأل للســنة اضــيافتر
 ـد.ـد التجــديــــة عنـكـــيس الشرـد تأســـاق عقـفــإرـع وقـالمو

الشكل القانوني 
 محدودة مسؤولية كة ذاتشر ▪

 مم.كة الشخص الواحد ذ.شر ▪
 ديةفر مؤسسة ▪

 نيةعمال المدكة األشر ▪

نشطة ال
 جية.نشطة التي ال تحتاج لموافقات خارجميع األ ▪

 ماتالخد ـقيـطر ـنعـ ـميتـ ـةمـالعا ةـارالتجـ ـاطنشـ ـة:حظـمال
 ـط.فقـ ـةونيـلكتراإل

مواقع توفر الخدمة 
 ونيةلكترمات اإلالخد ▪

 مة المعتمدةكز الخدامر ▪

 صالة السعادة ▪

 كيةالصالة الذ ▪



 

 

  

   

Service 
Instant License 

Service Description 
Obtain the Instant Licence, winner of the ’Flag‘ of 
the Hamdan bin Mohammed Programme for Smart 
Government 2019, within 5 minutes with the option 
to issue an electronic MOA, and a virtual site for the 
first year only. The MOA and location to be submitted 
upon renewal. 

Legal form 
▪ Limited Liability Company 

▪ One Person L.L.C. 
▪ Sole Establishment 
▪ Civil Company 

Activities 
▪ All activities that don‘t need external approvals. 

Notice: General Trade activity can only be done 
through electronic services. 

Service Channels 
▪ E- services 
▪ Outsourced Service Centres 

▪ Happiness Lounge 

▪ Smart Lounge 



                            

                          

                            

                

                      

                 
                          

        

  

 

 

 

م حكاوالوط الشر
 ونية:لكترمات اإلالخد

 www.ded.ae ونيلكترقع اإلل على الموالدخو ▪

 UAE PASS قميةم حساب الهوية الرل باستخداتسجيل الدخو ▪

 مستندات ونية أيةلكترمات اإلل الخدامن خ اءجرال يتطلب اإل ▪

 مة:كز الخدامر

 مة.الخد على للتقديم التعهيد كزلمر همأحد أو كاءالشر كافة حضور ▪

 .مدير(و يكشر) خصةالر افأطر لكافة السفر جواز من نسخة ▪

 ب.انجاأل فاطرلأل لكفيلا من نعةمما معد ةالسور مةقاإلا من نسخة ▪

 جانب.األ افطرلأل ةيارالز ةتأشير من نسخة ▪

م سوالر
 مية.الجهات الحكو مورس جميع يشمل واحد عدف إذن يصدر ▪

حظة: مل
 خصةالر إضافة حال فيهم، ودر 250 سواقاأل مسوتحتسب ر ▪

 ال يتم وطالشر حسب قائمة ىأخر خصةر قعمو على يةالفور
 .أسواق مورس احتساب

 هم(در 15،000مة )ة العاكالتجار م خاصةسونشطة لها ربعض األ ▪
 هم.در (15،000ات )ستثماروأنشطة اال



        
 

  
 

  

  

  
    

     

    

   

 

Terms and Requirements 
Apply through e-Services: 

▪ Visit the website www.ded.ae 
▪ Log in using UAE Pass personal account 
▪ The online process does not require any additional documents 

Apply through Service Centres: 

▪ All business partners or one of them to be present 
at the service centre to apply for the service. 

▪ Passport copy of all license partners (partner and manager( 

▪ Copy of residency visa and NOC from sponsor for foreign partners. 

▪ Copy of visit visa for foreign partners. 

Fees 
▪ One payment voucher that includes fees of all 

government entities. 

Notice: 
▪ Market fees AED 250 and if the instant license is 

being added to an existing license location, no additional 
charges will be assessed. 

▪ Some activities require special fees such as General Trade 
)AED15,000( and Investments )AED15,000(. 



                
        

            
            

خطوات الجراء

ملحظة:

العامة  اإلدارة من منشأة بطاقة طلب
)اختياري( األجانب لإلقامة وشؤون

تأسيس إلكتروني  عقد إصدار خيار
)اختياري( محدودة مسؤولية ذات للشركات

تعبئة بيانات الرخصة

األنشطة 

األطراف 

االسم التجاري 

السجل التجاري

مراجعة البيانات والعتماد

إصدار إذن الدفع 
واستلم الرخصة



 

    

 

    

Process Steps 

Fill License Details 

Activities 

Partners and Managers 

Trade Name 

Commercial Registry 

Review details and approve 

Issue Payment Voucher 
and Receive the Trade License 

Notice: 

Request establishment card from 
the General Directorate of Residency 
and Foreign Affairs (Optional ( 

Issue electronic memorandum 
of association for limited liability 
companies (optional ( 




