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نحن نساعد العمالء في 
تحقيق الحرية التي طالما 
حلموا بها، ونفتح أمامهم 
األبواب لحياة بها القليل 
من الحواجز والعقبات 

والكثير من الفرص والتي 
قد تتحقق أحياناً باختيار 

الجنسية الصحيحة وجواز 
السفر المناسب. وبالحديث 
عن األعمال، نحن شركة 

إليفاي، ونعمل على 
تخطيط برامج اإلقامة 

والجنسية.
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برنامج اإلقامة في اإلمارات العربية 
المتحدة

ما هو هذا المستند؟

يوفر لك هذا المستند جميع المعلومات التي 
تحتاج إلى معرفتها عن برنامج اإلقامة في 
اإلمارات العربية المتحدة. هناك الكثير من 
األشياء التي نحتاج إلى الحديث عنها، لكن 
ال داعي للقلق، فقد قمنا بتصنيف المستند 

وتقسيمه إلى عناصر حتى يتسنى لك فهم كل 
ما تحتاجه للمساعدة في إنجاز طلبك.

ما هو برنامج اإلقامة في اإلمارات العربية 
المتحدة؟ 

يسعى برنامج اإلقامة في اإلمارات العربية 
المتحدة إلى جذب األجانب المؤهلين للحصول 

على إقامة عقب تأسيس شركة بأحد خياري 
االستثمار التاليين.

نبذة عن إليفاي
ما هي الخدمات التي نقدمها؟

نظراً ألننا خبراء في مجال عملنا، فإننا نفهم جيداً ما هو مطلوب إلنجاز األعمال على 
أكمل وجه، كما نعلم يقيناً بأنه لن يتسنى لنا تحقيق ذلك إال من خالل خدمة متميزة تتسم 

بالشفافية. ولهذا السبب، نوفر لك مستشارك الخاص، بمعنى أنه عندما نتصل بك ال 
نتصل لنخبرك بوجود مشكلة ما، بل نتصل لنخبرك عن الحل الذي قدمناه لمشكلتك. 

وعندما نقول مستشاراً خاصاً، فإننا نقصد المعنى الحرفي للكلمة، وهذا هو سر 
احتفاظنا بعمالئنا لسنوات عديدة، وليس فقط لعدة أسابيع، حيث نساعدهم في حل العديد 

من المشاكل التي تواجههم. 

فيما يلي بعض الخدمات التي نقدمها: 

الجنسية من خالل االستثمار )الجنسية االقتصادية(  •

اإلقامة  •

العقارات  •

تأسيس شركات محلية/ خارجية )األفشور(  •

الخدمات القانونية من خالل المحامين  •

القروض العقارية  •

تسجيل العالمات التجارية وبراءات االختراع  •

إبرام الصفقات العقارية  •

الخدمات المصرفية )الحسابات الجارية وحسابات التوفير وحسابات   •
االستثمار(.

تسويق تطوير الفنادق والملكية المشتركة  •

ما الذي نتميز به فيما نقدم من خدمات؟

يمكن للجميع االدعاء بأنهم يقدمون دعماً خاصاً وشخصياً، لكننا نؤمن باالنتقال بالدعم 
إلى المستوى التالي. وإننا نقوم بذلك بداعي شغفنا الشديد ورغبتنا في مساعدة الناس، 

وال نركز فقط على األرقام واإلحصائيات. وإننا من بداية العملية وحتى نهايتها نريحكم 
من الصعوبات والعقبات، ونقدم لكم ما ال يمكن لآلخرين تقديمه، ونرشدكم في كل 

خطوة على الطريق، بداية من هذا المستند. 
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نحن متخصصون في تأسيس الشركات، 
ويمكننا أن نقدم لك نطاقاً عريضاً من 

مختلف خيارات المناطق الحرة بناًء على 
وضعك الحالي وتفضيالتك.

الخيار 1 
يتضمن هذا الخيار تأسيس شركة منطقة حرة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

يمكن تأسيس شركة في أي منطقة حرة بأحد 
الخيارات التالية: 

مؤسسة منطقة حرة )م.م.ح( • 

شركة منطقة حرة )ش.م.ح( • 

فرع شركة أجنبية• 

يمكن امتالك هذه الشركات بنسبة %100 
بواسطة مستثمر أجنبي دون أي تدخل من 

شريك محلي أو كفيل. 

بعض األنشطة التجارية قد تتطلب موافقة 
مسبقة من السلطة المعنية بناًء على نوع النشاط 

المطلوب.

يتم إصدار أنواع الرخص التالية بواسطة سلطات المناطق الحرة:

الرخصة التجارية. 1

الرخصة الصناعية. 2

الرخصة الخدمية. 3

الرخصة الصناعية الوطنية. 4

تطبق الرسوم اإلضافية التالية باإلضافة إلى مجموعة متطلبات 
االستثمار المبدئية:

الطلب

رسوم مهنية تبدأ من 5,000 دوالر أمريكي )بناًء على نوع الشركة التي يتم . 1
تأسيسها(.

رسوم حكومية تبدأ من 4,000 دوالر أمريكي / سنوياً )بناًء على نوع الشركة . 2
التي يتم تأسيسها(.

رسوم عقارية تبدأ من 3,500 دوالر أمريكي / سنوياً )بناًء على نوع الشركة . 3
التي يتم تأسيسها( )عند الحاجة(.

 تتوفر حزمة تجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من 
12,500 دوالر أمريكي

ملحوظة: يتوفر خيار رخصة المنطقة الحرة فقط عند الطلب.
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مزايا المنطقة الحرة لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة

ملكية أجنبية بنسبة %100

ال تفرض ضرائب على الشركات لمدة 
50 عاماً

الحرية في إعادة رأس المال والدخل إلى 
الموطن

ال توجد ضريبة على الدخل الشخصي

إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على 
الواردات

ال توجد قيود على العملة

ال توجد مشاكل في التوظيف

اتصال حديث فعال

خيارات شركة المنطقة الحرة:

المنطقة الحرة في الحمرية

المنطقة الحرة لجبل علي )جافزا(

هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة

هيئة رأس الخيمة لالستثمار )راكيا(

المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي

منطقة عجمان الحرة

أبراج بحيرات الجميرا

المنطقة الحرة بمطار دبي

مركز دبي للسلع المتعددة )م.د.م.س(

مدينة دبي لإلنترنت

مدينة دبي المالحية

مدينة دبي لإلعالم

واحة دبي للسيليكون

المنطقة الحرة بميناء أحمد بن راشد

المنطقة الحرة في الفجيرة

المنطقة الحرة لمدينة مصدر
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نحن متخصصون في تأسيس الشركات، 
ويمكننا أن نقدم لك خيارات مختلفة بناًء 

على وضعك الحالي وتفضيالتك.

الخيار 2 
يتضمن هذا الخيار تأسيس شركة تابعة لدائرة 
التنمية االقتصادية في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة

بالنسبة لجميع األنشطة التجارية في دبي، 
يلزم الحصول على إحدى فئات الرخص 

التجارية الثالث التالية:

الرخص التجارية التي تغطي جميع أنواع األنشطة • 
التجارية

الرخص المهنية التي تغطي المهن والخدمات • 
والمهنيين والحرفيين

الرخص الصناعية لتأسيس أنشطة صناعية أو • 
تصنيعية

يتم إصدار هذه الرخص من جانب دائرة 
التنمية االقتصادية )باستثناء رخص الفنادق 

واألنشطة التجارية األخرى المتعلقة بالسياحة 
والتي يتم إصدارها بواسطة دائرة السياحة 

والتسويق التجاري(. 

يتم إصدار أنواع الرخص التالية بواسطة سلطات دائرة التنمية 
االقتصادية:

الرخصة التجارية العامة. 1

بموجب القانون اإلماراتي، يجب أن يمتلك مواطن إماراتي حصة ال تقل عن 
51% في الشركة التابعة لدائرة التنمية االقتصادية. تقدم لك إليفاي الدعم 

المطلوب وتقوم بتوصيلك بشركاء محليين يتمتعون بسمعة جيدة في المنطقة.

الرخصة المهنية. 2

في حالة الممارسات المهنية، يلزم الحصول على وكيل خدمات محلي، لكن هذا 
الوكيل ال يتدخل بأي شكل من األشكال في تشغيل أنشطة الشركة أو إدارتها أو 

مشاركة األرباح. ولن يكون وكيل الخدمات سوى ممثل صوري عند صياغة 
االتفاقيات القانونية ووثائق تأسيس األنشطة التجارية األخرى المطلوبة في دبي.

تطبق الرسوم اإلضافية التالية باإلضافة إلى مجموعة متطلبات 
االستثمار المبدئية:

الطلب

رسوم مهنية تبدأ من 5,000 دوالر أمريكي )بناًء على نوع الشركة التي يتم . 1
تأسيسها(.

رسوم حكومية تبدأ من 4,000 دوالر أمريكي / سنوياً )بناًء على نوع الشركة . 2
التي يتم تأسيسها(.

رسوم عقارية تبدأ من 6,000 دوالر أمريكي / سنوياً )بناًء على نوع الشركة . 3
التي يتم تأسيسها(.

 تتوفر حزمة تجديد لمدة 3 سنوات تبدأ من 
12,500 دوالر أمريكي
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خدماتنا

خبير مخصص لمساعدتك / توجيهك خالل 
كل مرحلة من مراحل عملية تأسيس الشركة

ترجمة المستندات

خدمة تصديق المستندات األجنبية في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من الباب إلى الباب 

)خدمة كبار الشخصيات(

المساعدة في الحصول على تأشيرات إقامة 
المستثمر والموظفين

خدمات إليفاي

مع إمكانية الوصول المباشر إلى الدوائر والوزارات الحكومية، 
يمكن لحلول لينكس للمستندات المهنية )LPDS( أن تسهل 

عملية تأسيس النشاط التجاري واإلدارة المستمرة له وتجعلها 
انسيابية إلى حٍد كبير. تتضمن خدماتنا الموثوقة ما يلي:

التراخيص والتسجيل:

إصدار الرخصة التجارية أو تعديلها أو تجديدها• 

التسجيل لدى وزارة العمل ودائرة الهجرة• 

تعديل أو تجديد بطاقات العمل والهجرة الخاصة بالمنشأة• 

إصدار رخصة القيادة• 

التأشيرات:

إنجاز طلب التأشيرة وتجديدها وإلغائها• 

إيداع التأشيرة في المطار وخدمة مرحبا الماسية• 

تصديق الشهادات من وزارة الخارجية اإلماراتية• 

تمديد تأشيرات الزيارة• 

أخرى:

خدمات كبار الشخصيات للكشف الطبي )قد تنطبق رسوم إضافية(• 

تعبئة نماذج بطاقات الهوية الوطنية )اإلمارات العربية المتحدة فقط(• 

التقدم بطلب السترداد الضمانات البنكية الخاصة بوازرة العمل أو التأمينات • 
المودعة لدى دائرة الهجرة



اتصل بنا
مكاتب المبيعات العالمية

اإلمارات العربية المتحدة
بناية صالح بن الحج، مكتب رقم 210
شارع القرهود، ص.ب 36566، دبي

 هاتف  7221 282 4 971+  
فاكس  8730 286 4 971+

هونج كونج
 الطابق 20، سنترال تاور، 28 كوينز رود، 

سنترال، هونج كونج
 هاتف  9605 159 2 852+  
فاكس  5129 007 3 852+

info@elevay.com

www.elevay.com




