الرخصة الفورية
INSTANT LICENSE

Service

Instant License

Service Description

Issuing the trade license in one-step without the need
for either the MOA (Memorandum of Association) or
an existing location 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 Proprietorship
▪ Civil Company

Activities

▪ A ll activities that don’t need external approvals.
Notice: G eneral Trade activity can only be done
through electronic services.

Service Channels
▪ E- services

▪ Service Centres

▪ Happiness Lounges
▪ Smart Lounge

اسم الخدمة
الرخصة الفورية

وصف الخدمة
فق ـط واحــدة خطــوة خــال م ـن التجاري ـة الرخص ـة إصــدار
 وموقــع قائــم وذلـ الشــركة تأســيس لعقـد الحاجـة ن
ك
 دو
وإرفــاق الموق ـع تحدي ـد يت ـم أن عل ـى فق ـط األول ـى ة
 للســن
.التجديــد عنــد الشــركة تأســيس عقــد

الشكل القانوني
▪ ذات مسؤولية محدودة
▪ شركة الشخص الواحد

▪ مؤسسة فردية

▪ شركة أعمال مدنية

األنشطة
.▪ جميع األنشطة التي ال تحتاج لموافقات خارجية

يتــم عــن طريــق الخدماتالعامـة نشــاط التجــارة:مالحظــة
.اإللكترونيــة فقــط

مواقع توفر الخدمة
▪ الخدمات اإللكترونية

▪ مراكز الخدمة

▪ صاالت السعادة

▪ الصالة الذكية

Terms and Requirements
Apply through E-services:

▪ The online process does not require any additional documents.

▪ Personal attendance with original ID, to create an account
on Dubai ID SmartPass (for those who don’t have
an existing account).
▪ Visit the DED website www.ded.ae/instant

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 p ayment voucher that includes fees of all
government entities.
Notice:

الشروط واألحكام
:الخدمات اإللكترونية
.مستندات أية اإللكترونية الخدمات خالل من اإلجراء يتطلب ▪ ال

الموحد الدخول برنامج في جديد حساب إلنشاء الشخصي ▪ الحضور
مسبق حساب يملكون ال الذين لألطراف Dubai ID الذكية للحكومة
.األصلية الهوية إحضار مع مستخدم اسم على للحصول
 www.ded.ae/instant اإللكتروني الموقع على ▪ الدخول

:مراكز الخدمة
.الخدمة على للتقديم التعهيد لمركز أحدهم أو الشركاء كافة ▪ حضور
.)ومدير (شريك الرخصة أطراف لكافة السفر جواز من ▪ نسخة

.األجانبف
 لألطرال
 الكفين
 مة
 ممانعم
 عدة
 ورسالة
 اإلقامن
 مة
 ▪ نسخ
.األجانب لألطراف الزيارة تأشيرة من ▪ نسخة

الرسوم
.الجهات الحكومية رسوم جميع يشمل واحد دفع إذن ▪ يصدر
:مالحظة

▪ Market fees AED 3,000, and if the instant license is
being added to an existing license location, no additional
charges will be assessed. 

 الرخصة إضافة  وفي حال،درهم 3،000 األسواق  ▪ تحتسب رسوم
ال يتم الشروط حسب قائمة أخرى رخصة موقع على الفورية
.أسواق رسوم احتساب

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

) درهم15،000( ▪ بعض األنشطة لها رسوم خاصة كالتجارة العامة
.) درهم15،000( وأنشطة االستثمارات

Process Steps

خطوات اإلجراء

Fill License Details

تعبئة بيانات الرخصة

Activities

األنشطة

Partners and Managers

األطراف

Trade Name

االسم التجاري

Commercial Registry

السجل التجاري

Review Entered Details

مراجعة البيانات

Issue Payment Voucher
and Receive the Trade License

إصدار إذن الدفع
واستالم الرخصة

Notice:
Request establishment card from
the General Directorate of Residency
and Foreign Affairs (Optional)
I ssue electronic memorandum
of association for limited liability
companies (optional)

:مالحظة
العامة اإلدارة من منشأة بطاقة طلب
)(اختيارياألجانب لإلقامة وشؤون

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

