
أنواع الملكية
يمكنك التقدم بطلب للحصول على ملكية األعمال في الفئات التالية:

مؤسسة منطقة حرة )م.م.ح(

تتمتع الشركات التي تحصل على ترخيص بموجب هذه الفئة بوضع كيان 
مستقل تمامًا.

شركة منطقة حرة )ش.م.ح(

يمنح األفراد الشركات الذين يشكلون شركة ترخيصًا بموجب هذه الفئة

فرع لشركة أجنبية

يتم إصدار التراخيص بموجب هذه الفئة للشركات المنشأة خارج دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، على أن تكون ملكية الشركة أجنبية 100% ويحق لتلك الشركات 

إنجاز المبيعات فقط من خالل وكيل أو موزع مسجل في اإلمارات العربية 
المتحدة. ينطبق ذلك على النشاط التجاري ، الصناعي أو المهني/ الخدمي.

عجمان الرائعة 
تتشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة من اتحاد سبع إمارات، وعجمان هي واحدة من بين تلك 

اإلمارات التي تتشكل منها الدولة. تعتبر اإلمارة وجهة سياحية جذابة تفتخر بشواطئها الجميلة، 
المنتجعات، الفنادق، ومواقع التراث الضاربة في القدم باإلضافة إلى المتاحف والمحميات 
الطبيعية. كما تتميز المدينة بكورنيش نابض بالحياة يضج بالمحالت التجارية والمطاعم التي 

تبعث في النفس السعادة والبهجة. 

تجتذب اإلمارة مختلف األعمال وذلك لما توفره من تسهيالت كبيرة وتساعد على نجاح 
المشروعات. ويصل عدد سكان اإلمارة لـ500,000 شخص، وهو عدد يزداد عامًا بعد عام كما 
تتوفر األيدي العاملة الماهرة باإلمارة ما يشكل عاماًل مساعدًا ألصحاب المشروعات. بما أن 

اإلمارة تقع على الخليج العربي، فإنها تضم ميناء بحري متطور للغاية يخدم أكثر من 1000 
سفينة سنويًا. أضف إلى ذلك، فإن اإلمارة تقع على بعد دقائق معدودة من مطاري دبي 

والشارقة الدوليين، ما يجعل الوصول إليها سهاًل من مختلف بقاع العالم. 

تواصل مع منطقة عجمان الحرة  نساعدكم على تحقيق النجاح منذ 1988

فرع لشركة محلية
وهو ترخيص يقدم لشركات بالمنطقة على أن يكون لها فرع وترخيص ساري 

من أي جهة ترخيص أخرى في اإلمارات العربية المتحدة.
 
 



بأمر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 
حاكم عجمان، تأسست منطقة عجمان الحرة في عام 
1988  بهدف جذب االستثمارات الصناعية والتجارية 

لإلمارة وتعزيز مكانتها االقتصادية. وتمكنت المنطقة 
خالل السنوات الماضية من مضاعفة عدد الشركات 

المنضوية تحت مظلتها ألربعة أضعاف. 

يرجع ذلك لحد كبير إلى الموقع االستراتيجي للمنطقة 
الذي يوفر سهولة الوصول إلى مطاري الشارقة ودبي 

الدوليين، وأربعة موانئ بحرية، بما في ذلك ميناء 
عجمان المتطور ذو المرافق ذات المستوى العالمي.  

يعتبر ميناء عجمان أحد الموانئ الحيوية بالدولة، ويتميز 
بوجود رصيف بطول 5,200 متر، ويضم 12 مرسى 
متعددة األغراض، ويربط الكثير من خطوط المالحة 

اإلقليمية والعالمية. 

ويبقى هدفنا هو تحقيق تطور ملحوظ تماشيًا مع 
خططنا المستقبلية الستقطاب المزيد من المستثمرين 

من مختلف أنحاء العالم وذلك لالستفادة من المزايا 
الكبيرة التي توفرها لهم المنطقة وال تتوفر بالمناطق 

األخرى. يتحقق ذلك عبر التواصل مع الشركاء المعنيين، 
وتمكين الشركات اإلقليمية والعالمية لتوسعة نشاطها 

ومساعدتها على تحقيق النجاح المنشود بمختلف 
القطاعات كالتعليم، تكنولوجيا المعلومات، األغذية 

والمشروبات، الصحة، والتجزئة، وغيرها من الصناعات 
ومن ثم االستفادة من األسواق في آسيا أو الدول 

الغربية. 
 

تاريخ حافل باإلنجازات يمتد ألكثر 
من 30 عامًا ورؤية متكاملة تنظر 

للمستقبل بتفاؤل  

لماذا منطقة 
عجمان الحرة 

سهولة الوصول إلى الميناء  
المجاور والمطارات القريبة

إجراءات مبسطة ورقمية  
لتأسيس الشركات 

بوابة رقمية إلنجاز كافة 
الخدمات  

باقات ذات قيمة مضافة 
لجميع الشركات

مجموعة واسعة من خدمات 
الدعم

بنية تحتية متطورة وسكن 
عمال مناسب الحتياجات 

الشركات 

بالقرب من مطارين دوليين 
حيث يبعدان عن إمارة 

عجمان مسافة تقل عن 25 
دقيقة ما يضمن سهولة 

التواصل مع العالم عبر 
شبكة متكاملة للنقل 

الجوي 

القرب من ميناء عجمان، 
وبالتالي ضمان سهولة 
حركة البضائع عن طريق 

البحر

المنطقة مرتبطة بشبكة 
طرق قوية تربطها بباقي 

اإلمارات ودول الجوار 

موقع متميز 

مهمتنا
المساهمة في نمو اقتصاد 
إمارة عجمان من خالل التميز 
في تقديم أفضل الخدمات 

والحلول الذكية والمبتكرة مع 
توفير البنية التحتية المتطورة، 

وبناء شراكات استراتيجية مع 
القطاعين العام والخاص، 

وتطوير التشريعات والقوانين 
التي تدعم المستثمرين في 

إدارة أعمالهم بسهولة.

رؤيتنا
أن تصبح منطقة عجمان 

الحرة مركزًا عالميًا رائدًا لجذب 
االستثمار األجنبي إلمارة عجمان 

وأن نكون المساهم األكبر في 
تحقيق الرخاء والسعادة لجميع 
سكان اإلمارة بحلول عام 2030

نسبة تملك 100% لألجانب 
تأسيس الشركات سريعًا عبر 

اإلنترنت 
تحويالت بنكية بنسبة %100 

إلى حساب االوفشور 

إعفاء ضريبي للمؤسسات 
واألفراد 

إعفاء ضريبي على الواردات 
والصادرات

معامالت سهلة 

عمالة ماهرة منخفضة التكلفة 

مزايا األعمال 

وجهة مثالية لبدء األعمال 
 

مركز األعمال
يوفر مركز األعمال لدينا مساحات عمل مشتركة بمساحات 

متنوعة. يستطيع رواد األعمال ورجال األعمال بدء مشروعاتهم 
بكل سهولة دون الحاجة لدفع تكاليف تأسيس المكاتب ومن ثم 

االنطالق بأعمالهم آلفاق واعدة.  

وجهة متكاملة للمستقلين المهنيين ورواد األعمال 

نوفر مساحات عمل مشتركة ومرنة للطالب الجامعيين، 
الخريجين ورواد األعمال الذين يحتاجون إلى تطوير أعمالهم 

دون تحمل نفقات التشغيل.  

المكاتب
نوفر مكاتب مفروشة ومؤثثة بالكامل للشركات الناشئة، رواد 
األعمال والشركات الراغبة في تعزيز أعمالها في بيئة معفاة 
من الضرائب. كما نوفر مجموعة واسعة من المكاتب المرنة 

والمصممة خصيصًا لتناسب نشاطك التجاري. 

المخازن 

تتوفر لدينا المخازن الُمعدة مسبقًا والتي تلبي احتياجاتك 
بمساحات تبدأ من 100 متر مربع مع قربها من الميناء. 

األراضي 
ُتمنح األراضي للمستثمرين الراغبين في بناء منشآتهم 

الخاصة بنظام عقد اإليجار لمدة 20 عامًا كي يبنوها بالطريقة 
التي تنسب نشاطهم التجاري.

سكن العمال 
توفر المنطقة سكن عمال مالئم بمساحات مريحة ومعزز 

بمختلف المرافق من بينها خدمة الحراسة على مدار الساعة، 
تكييف مركزي، حمامات ومغاسل، مناطق للصالة، مطاعم، 

جلسات خارجية ومواقف للسيارات والدراجات. 

نسهل األعمال، لنحقق االزدهار معًا
باستخدام البوابة الرقمية 

يبدأ مفهوم تبسيط األعمال وتحقيق االزدهار من الخطوة األولى للتسجيل، وتأسيس األعمال 
والتي تتم بأبسط عدد من المستندات والوثائق ناهيك عن السرعة والمرونة. 

يذكر أن البوابة الرقمية الخاصة بالمنطقة تسمح بوصول المستثمرين لجميع 
خدماتنا من أي مكان في العالم، أضف إلى ذلك باقات الرخص، خدمات ما بعد البيع 

AFZ Connect و AFZ+ ومنها

رخصة الخدمات
تقدم هذه الرخصة للشركات األجنبية، المحلية 

والمناطق الحرة الراغبة في تأسيس شركات 
تعمل في تقديم الخدمات. 

رخصة الرواد 
طرحت منطقة عجمان الحرة رخصة الرواد 

لتمكين الشباب ودعم استقاللهم مهنيًا. تتاح 
هذه الرخصة للشباب ما بين 20 و 30 عامًا ما 

يجعلها مثالية للطالب الجامعيين، الخريجين، 
رواد األعمال، والشركات الناشئة. ليس هذا 

فحسب بل تقدم المنطقة لهم خيار دفع 
األقساط كل 3 أشهر بهدف تخفيف األعباء 

المالية عليهم.

رخصة القيام باألعمال

الرخص التجارية
يحق للشركات األجنبية، المحلية والمناطق 

الحرة التقدم بطلب الحصول على هذه 
الرخصة 

 
رخصة المهني المستقل 

يحق للمهنيين العاملين ضمن أكثر من 40 
فئة التقدم للحصول على هذه الرخصة 

والتي تعتبر األقل كلفة في عموم اإلمارات، 
كما أن رسوم التجديد تعتبر تنافسية جدًا 

بهدف مساعدة المهنيين على تحقيق النجاح 
والتطور. 

رخصة صناعية
تقدم هذه الرخصة للشركات األجنبية، 

المحلية والمناطق الحرة الراغبة في تأسيس 
وحدات صناعية.  


