
 

 

 

 دليل خدمات

 منطقة عجمان الحرة
(2021  – الخامسصدار اإل)



 

 

 

 

 استراتيجة منطقة عجمان الحرة 

 رؤيتنا

كز العالمية الرائدة الستقطاب اإلستثمارات إلى إمارة عجمان  أن تصبح منطقة عجمان الحرة أحد أفضل المرا

 مهمتنا

تقنيات جديدة، وتقديم خدمات ومنتجات تنافسية واستباقية جذب اإلستثمارات من خالل توفير بنية تحتية متطورة و 

 وتشريعات مرنة، وتحقيق جودة الحياة لمجتمع أعمال المنطقة الحرة لتوفير تجربة استثمار مميزة في اإلمارة

 قيمنا

 رفاهية مجتمع االعمال                 التكيف                تعزيز الثقة               االبتكار

 

  



 

 

 

 

 ملخص عن دليل الخدمات 

 الهدف :

موحد ليمكن مزودي الخدمات من تحقيق التميز في تقديم الخدمات  منطقة عجمان الحرة  تطوير وتطبيق ونشر دليل خدماتيهدف هذا الدليل الي 

ت الدليل تم تطويرة لتزويد الموظفين باالداو . ويعتبر موظفة اسعاد المتعاملين واجهة منطقة عجمان الحرة وبالتالي فان هذاخالل وضع المتعامل اوال من ً

 والمعارف لتحقيق التميز في خدمة المتعاملين من خالل : 

 جة تمكين موظفي اسعاد المتعاملين من اداء مهام وواجبات العمل الموكلة اليهم من خالل القواعد واالرشادات وادوات  للرجوع الية عند الحا

 لين واستيضاح ما متوقع منهم للمواضيع ذات الصلة بخدمة المتعام

 توحيد اسلوب التواصل لدى موظفي اسعاد المتعاملين وتبنى المعايير االحترافية من اجل تعزيز تجربة المتعاملين عند الحصول على الخدمات  

  تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل منطقة عجمان الحرة للمتعاملين من خالل تحقيق مؤشرات االداء الرئيسية 

  

 

 

 



 

 

 

 

 قنوات التواصل  

 
 المبني الرئيسي بمنطقة عجمان الحرة  مركز الخدمة 

 
 الخميس  –م  / االحد   04:00–ص 08:00  ساعات العمل 

 
 932 صندوق البريد 

 
 WWW.AFZ.AE الموقع االلكتروني 

 
 INO@AFZ.AE البريد االلكتروني 

 
 AFZA (2392) 800جاني : الرقم الم06/7011555  -  مركز االتصال 

 
 06/7429222 الفاكس 

 
Instagram /ezonehttps://www.instagram.com/ajmanfre  

 
Twitter https://twitter.com/ajmanfreezone 

 
Facebook /https://www.facebook.com/ajmanfreezone 

 
linkedin https://www.linkedin.com/company/ajmanfreezone 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fajmanfreezone%2F&data=04%7C01%7Cmithaa.saif%40afz.ae%7Ca4fbef65bcfd48d9aa5608d993b29e1c%7C70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6%7C0%7C0%7C637703217700118330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=FkZQV3oefWRI5iTZQMeK%2FiaWisNXsPC4bNY4ua4T0gQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fajmanfreezone&data=04%7C01%7Cmithaa.saif%40afz.ae%7Ca4fbef65bcfd48d9aa5608d993b29e1c%7C70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6%7C0%7C0%7C637703217700108373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RL7dmjrjIZemrPfZcSLkAsnQFiGPmG2qqenslTdKaWI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fajmanfreezone%2F&data=04%7C01%7Cmithaa.saif%40afz.ae%7Ca4fbef65bcfd48d9aa5608d993b29e1c%7C70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6%7C0%7C0%7C637703217700118330%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=e2ZFTTKn8QP8SXx%2BuvGcuEVpkr%2FoYYVfo2GtiYH7KBI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fajmanfreezone&data=04%7C01%7Cmithaa.saif%40afz.ae%7Ca4fbef65bcfd48d9aa5608d993b29e1c%7C70b30dbee4804b7e9d524b2712ba9ea6%7C0%7C0%7C637703217700108373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RR9KKiJr2CBTN%2Bd6d3PKvtTWYrskpBmJShE50COvJT4%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 الخدمات الفرعية الخدمات الرئيسية الخدمات الفرعية الخدمات الرئيسية

 

 خدمات الرخص

 اصدار رخصة 

 تجديد رخصة 

 ةالغاء رخص 
 

 خدمات المرافق

  خدمات المواقع االستثمارية 

 

 

 خدمات التأشيرة

  

 اصدار تأشيرة عمل 

 الغاء تأشيرة عمل 
 

 خدمات التصاريح

  تصاريح المرافق 

  التصاريح االمنية 

  تصاريح الصحة والسالمة 

  

 

 

 خدمات اإلقامة

  اصدار أقامة 

  تجديد أقامة 

  تثبيت أقامة 

  ألغاء أقامة 

 

 لشهادتالرسائل وا

  رسائل 

  شهادات 

 

 

 خدمات البطاقات

 اصدار / تجديد / الغاء بطاقة المنشأه 

  اصدار / تجديد / الغاء بطاقة عمل 

  اصدار / تجديد/الغاء مندوب 
 

 الشكاوي واالقتراحات

  شكاوي المتعاملين 

 ات المتعاملين اقتراح 

  الشكاوي العمالية 

 

 



 

 

 

 

 لرخصل التكميلية خدمات ال

 مثيليكيل تتسجيل و

 مثيليل توكي تجديد

 مثيليت إلغاء وكيل

 مثيليالوكيل التتعديل اسم 

 مثيليان الوكيل التتعديل عنو

 مثيليات الحسابات البنكية للوكيل التتعديل بيان

 أوفشور -تأسيس شركة أو مؤسسة خارجية 

 لألعمال الدولية تأسيس شركة عجمان

 نشاط تجاري واحد -تأسيس شركة / مؤسسة 

 نشاطين تجاريين -تأسيس شركة / مؤسسة 

 ثالث انشطة تجارية -تأسيس شركة / مؤسسة 

 تجاره عامة -تأسيس شركة / مؤسسة 

 صناعية –تأسيس شركة / مؤسسة 

 خدمية –تأسيس شركة / مؤسسة 

 تجارة الكترونية -تأسيس شركة / مؤسسة 

 اوفشور –تجديد شركة او مؤسسة خارجية 

 تجديد شركة عجمان لألعمال الدولية

 نشاط تجاري واحد -تجديد شركة / مؤسسة 

 تجاريين نشاطين -تجديد شركة / مؤسسة 

 ثالث أنشطة تجارية -تجديد شركة / مؤسسة 

 تجاره عامة -تجديد شركة / مؤسسة 

 صناعية –تجديد شركة / مؤسسة 

 خدمية –مؤسسة  /تجديد شركة 

 تجارة الكترونية -تجديد شركة / مؤسسة 

 تجديد رخصة مع تغيير موقع

 تجديد رخصة مع إزالة موقع

 إضافة( نشاط في الرخصة -إزالة  -تحديث )تغيير 

 األوفشور –إضافة( نشاط في الرخصة  -إزالة  -تحديث )تغيير 

 عجمان لألعمال الدولية -اضافة( نشاط في الرخصة  -إزالة  –تحديث )تغيير 

 تغيير الموقع في الرخصة

 إضافة الموقع في الرخصة

 إزالة الموقع في الرخصة

 تغيير االسم التجاري في الرخصة

 االوفشور –تغيير االسم التجاري في الرخصة 

 عجمان لألعمال الدولية -تغيير االسم التجاري في الرخصة 

 تغيير الشريك في الرخصة

 االوفشور –ي الرخصة تغيير الشريك ف 

 عجمان لألعمال الدولية -تغيير الشريك في الرخصة 

 إضافة شريك في الرخصة

 االوفشور –إضافة شريك في الرخصة 

 عجمان لألعمال الدولية -إضافة شريك في الرخصة 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  لرسائل والشهاداتل التكميلية الخدمات  لرخصل التكميليةخدمات ال

 تغيير المدير في الرخصة

 االوفشور –تغيير المدير في الرخصة 

 عجمان لألعمال الدولية -تغيير المدير في الرخصة 

كة في الرخصة  تغيير نسبة الشرا

كة في الرخصة    االوفشور -تغيير نسبة الشرا

كة في الرخصة  عجمان لألعمال  -تغيير نسبة الشرا

 الدولية

 رخصة بأمر من اللجنة  إلغاءتسهيل 

 رخصةإلغاء 

 االوفشور – رخصةإلغاء 

 عجمان لألعمال الدولية – رخصةإلغاء 

 سكن العمال

 

 (شهادة عمل تجاري )لمن يهمه األمر شهادة الفعالية للشركة 

 أو من مؤسسة الى شركة مؤسسة ىل إ انوني من شركةشهادة تحويل الشكل الق

 شهادة راتب

 منشأهشهادة 

 صدار لوحة سيارة مؤقتةإشهادة ال مانع من 

 تصريح دخول

 رسالة فقدان

 رسالة تجارية خارج المنطقة الحرة

 ضافة خدمات اتصاالتإرسالة 

 رسالة تحويل خط هاتفي

 صدار رقم جمركيإرسالة طلب 

 رسالة بطاقة تخليص جمركي

 رسالة بطاقة تجديد تخليص جمركي

 شهادة الحصص

 شهادة حسن السمعة

 خرىرسالة تحويل رخصة قيادة إلى إمارة ا

 

 بلد آخرلى إرسالة تحويل رخصة قيادة 

 رسالة تغيير مهنة في رخصة القيادة

 رسالة فتح ملف تدريب سياقة

 ملف تدريب سياقةرسالة تجديد 

 رسالة تسجيل مركبة للشركة

 رسالة تجديد مركبة للشركة

 لغاء مركبة للشركةإرسالة 

 رسالة بيع مركبة

 رسالة تسجيل مركبة خاصة

 شهادة فتح حساب )للبنوك(

 تسجيل مركبة/طلب وضع ملصق اعالني على مركبة

 فعالية الشركة/وضعيه الشركات - راالم يهمهرسالة لمن 

 للبلديات – رسالة ال مانع

 االوفشور -االمر  يهمهاصدار شهادة لمن 

 اصدار الموافقات لتراخيص المستأجرين



 

 

 

  

 لبطاقاتل التكميلية خدمات ال تأشيراتلل التكميلية خدمات لا

 شيرة عمل أت صدارإ

 قبل الدخول التأشيرةتعديل بيانات 

 الدخولبعد  التأشيرةتعديل بيانات 

 تغيير مهنة التأشيرةتعديل بيانات 

 ساعة لسفرة واحدة 96المنافذ البحرية( لمدة  -العبور )ترانزيت  -تأشيرات المنافذ صدار إ

  عمل مستخدمة تأشيرة لغاءإ

 مستخدمة غير عمل  تأشيرةلغاء إ

 تصريح دخول

 الشخصي( -تقرير وضيعه الشخص )كشف المكفولين 

 

 بدل فاقد -بطاقة عمل ر إصدا

 المكفولين على ذويهم -طاقة عمل إصدار/تجديد ب

 المكفولين على ذويهم –الغاء بطاقة عمل 

 منشأهبطاقة إصدار 

 منشأهتجديد بطاقة 

 منشأهتعديل بيانات بطاقة 

 منشأهلغاء بطاقة إ

 ر بطاقة مندوبصداإ

 وببطاقة مند جديدت

 بطاقة مندوب تعديل

  بطاقة مندوبلغاء إ

 

 



 

 

 

   

 القامةل التكميليةخدمات ال

خدمات ال

 التكميلية 

 لمرافقل

 خدماتال

 التكميلية

 تواصللل

 تجديد/ تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة )مستثمر/شريك(/صدارإ

 اصدار/تجديد/تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة )مدير/موظف(

نقل إقامة من جواز الى جواز اخر بسبب فقدان الجواز 

 )مستثمر/شريك(

نقل إقامة من جواز الى اخر جواز اخر بسبب فقدان الجواز 

 )مدير/موظف(

 نقل إقامة من جواز سفر الى جواز سفر اخر )مستثمر / شريك(

 از سفر اخر )مدير /موظف(نقل إقامة من جواز سفر الى جو

 تغيير مهنة )مستثمر/شريك(

 تغيير مهنة )مدير/موظف(

 تعديل بيانات اإلقامة )مستثمر/شريك(

 تعديل بيانات اإلقامة )مدير/موظف(

 

 تعديل عقد العمل

 تعديل وضعية الشخص في الدولة بدل المغادرة

 كفالة داخلي نقل -نقل كفالة إلى المنطقة الحرة 

 تأشيرة عمل -التعميم / إقامة 

 كف البحث

 القضية كف بحث لصاحب

 رفع منع سفر

 قامة لمستثمري المنطقة الحرة وشركائهمإلغاء إ

 قامة لموظفي شركات المنطقة الحرةإلغاء إ

 تسليم مفتاح

 تركيب لوحة تعريفية

 طلب صيانة

معالجة شكاوى 

 المتعاملين

شكاوي المعالجة 

 العمالية

دراسة اقتراحات 

 المتعاملين

المنطقة  اتصاالتدارة إ

 الحرة

 

 



 

 

 

  

 لتصاريحل التكميلية خدماتال لتصاريحل التكميلية خدماتال

 تنفيذ التعديالت و االضافات

 تسجيل المورديين للمستثمرين

 لشهرين فقط( –التسجيل المؤقت )عمل مقاول من الباطن مع مقاول مسجل 

 الخارجية ةالمساح مؤقت الستخدامتصريح 

 البناء واالنشاء والحفريات(صدار شهادة عدم ممانعة )أعمال إجراء إ

 ليات والمعداتتصاريح الدخول اليومية لمركبات النقل واآل

 تصاريح الدخول اليومية للزوار

 لموظفي الشركات المتعاقدة مؤقت ولخدل تصريح شهري

 مؤقت للموردين ولخدشهري ل تصريح

 الحرة بمنطقة عجمان فرع شركة() مؤقت للشركة ولخدشهري ل تصريح

 مؤقت للمتدربينتصريح شهري لدخول 

 مؤقت للزائرين ولخدل تصريح شهري

 مؤقت لموظفي على كفالة ذويهم ولخدل تصريح شهري

 شهري -احدة للحاوية الو –ريح موقف بحرم المنطقة الحرة تص

 تصاريح الخدمة الذاتية

 عالنيإتصريح 

 

 لشركات النفايات العامة تصريحإصدار 

 نفايات المصنفةتصريح لشركات ال إصدار

 الخطرة إصدار تصريح لشركات النفايات 

 تصريح لشركات مكافحة الحشرات  إصدار

 مركبة نقل نفايات مصنفة  تصريح إصدار

 لنفايات المصنفةتصريح لشركات ا إصدار

  اعتماد شركات األغذية والبيئة والصحة

 نقل نفايات خطرة إصدار تصريح مركبة 

 نقل مواد غذائية  إصدار تصريح مركبة 

 نقل النفايات األنشائية إصدار تصريح مركبة 

  إصدار تصريح تخزين مواد كيماوية 

  إصدار تصريح موقع حاوية  

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تسجيل وكيل تمثيلي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
خالل تقديم تسهيالت للمستثمرين للحصول  السماح بتمثيل منطقة عجمان الحرة، من التمثيليينهذه الخدمة للوكالء تتيح 

 الحرة. في منطقة عجمان المعمول بهاالقوانين السياسات وحسب  وعجمان الدولية( على منتجاتها )رخص اوفشور

 
 يوم عمل

 
 الوكالء التمثيليين

 

 : النشاط يجب ان يكون

مزود خدمات للشركات 

دمات متابعة خ-

 األعمال/ المعامالت
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:
 agent@afz.aeafz. البريد االلكتروني - الحضور الشخصي

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

 الوثائق المطلوبة:
لمراد نسخة من الرخصة التجارية للشركة ا -مع صورة اإلقامة  نسخة من جواز سفر المخول بالتوقيع - نبذة عن الشركة

 .أستمارة طلب تسجيل -تسجيلها

 

 

 

 

 

mailto:afz.agent@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login


 

 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تجديد وكيل تمثيلي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 

خالل تقديم تسهيالت  منطقة عجمان الحرة، من السماح باستمرار تمثيل التمثيليينتتيح هذه الخدمة للوكالء 

في  المعمول بهاالقوانين السياسات وحسب  وعجمان الدولية( للمستثمرين للحصول على منتجاتها )رخص اوفشور

 منطقة عجمان الحرة.

 ال يوجد  الوكالء التمثيليين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 التقديم:قنوات 

 afz.agent@afz.ae البريد االلكتروني - الحضور الشخصي

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login:  ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 نسخة من الرخصة  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

mailto:afz.agent@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  إلغاء وكيل تمثيلي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
عدم تحقيقهم للمستهدف المتفق علية  الحرة عندتمثيل منطقة عجمان  من التمثيليينتتيح هذه الخدمة ايقاف الوكالء 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  اشهر من التعاقد 6خالل 

 
 يوم عمل 

 
 التمثيليينالوكالء 

 

نقل إلغاء أو  على الوكيل

جميع الشركات إلى وكيل 

شركات في حال وجود  آخر

أو  منتهية الصالحية

 باسمة. ولالمفع ةساري

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 afz.agent@afz.ae البريد االلكتروني - الحضور الشخصي

 eportal.afz.gov.ae/vf_loginhttps//: ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 رسالة طلب إلغاء وكيل )موقع و مختوم( الوثائق المطلوبة:

 

 

 

mailto:afz.agent@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تعديل اسم الوكيل التمثيلي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 

من تعديالت لتمثيل منطقة عجمان  هيترتب علي ديل على اسمه وماالسماح لهم بتع التمثيليينتتيح هذه الخدمة للوكالء 

حسب  وعجمان الدولية( الحرة من خالل تقديم تسهيالت للمستثمرين للحصول على منتجاتها )رخص اوفشور

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 ال يوجد  التمثيليينالوكالء   يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 afz.agent@afz.ae البريد االلكتروني - الحضور الشخصي

 /vf_loginhttps://eportal.afz.gov.ae ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 المراد تسجيلها باالسم الجديد  صورة من الرخصة الوثائق المطلوبة:

 

 

 

mailto:afz.agent@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تعديل عنوان الوكيل التمثيلي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 

يترتب علية من تعديالت لتمثيل منطقة عجمان  ماح لهم بتعديل على عنوانه وماالس المثيليينتتيح هذه الخدمة للوكالء 

حسب  وعجمان الدولية( الحرة من خالل تقديم تسهيالت للمستثمرين للحصول على منتجاتها )رخص اوفشور

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 ال يوجد  التمثيليينالوكالء   يوم عمل 
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 afz.agent@afz.ae البريد االلكتروني - الحضور الشخصي

 l.afz.gov.ae/vf_loginhttps://eporta ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 بيانات الحساب البنكي  –صورة من الرخصة  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

mailto:afz.agent@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تعديل بيانات الحسابات البنكية للوكيل التمثيلي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 

يترتب علية من تعديالت  السماح لهم بتعديل على بيانات الحسابات البنكية وما لتمثيلييناتتيح هذه الخدمة للوكالء 

وعجمان  لتمثيل منطقة عجمان الحرة من خالل تقديم تسهيالت للمستثمرين للحصول على منتجاتها )رخص اوفشور

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بهاالقوانين السياسات وحسب  الدولية(

 ال يوجد  الوكالء التمثيليين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 afz.agent@afz.ae البريد االلكتروني - الحضور الشخصي

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 بيانات الحساب البنكي  –من الرخصة  نسخة الوثائق المطلوبة:

 

 

 

mailto:afz.agent@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  أوفشور  –تأسيس شركة أو مؤسسة خارجية  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
وفشور والحصول على رخصة لمزاولة االنشطة التجارية أو الخدمية حسب شركة ا تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بهاالقوانين السياسات و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 عجمان الدوليةالموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / قنوات التقديم:

 استمارة طلب تسجيل – اثبات عنوان المستثمر – نسخة عن جواز السفر – عقد تأسيس الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  الدولية لألعمالسيس شركة عجمان أت :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
الدولية والحصول على رخصة لمزاولة االنشطة التجارية أو الخدمية  لألعمالشركة  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بهاالقوانين السياسات وحسب 

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام ستهدفةالفئة الم مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 استمارة طلب تسجيل نسخة من عنوان المستثمر - ن جواز السفرمنسخة  - عقد التأسيس الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  نشاط تجاري واحد –سيس شركة / مؤسسة أت :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب شركة والحصول على رخصة لمزاولة نشاط تجاري واحد فقط،  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 لحرة.في منطقة عجمان ا المعمول بهاالقوانين و

 

 ايام عمل 5 – 3

 

 المستثمرين

 

تركيب كاميرات  تعهد  -

المستودعات ، مراقبة ال

،معارض السيارات األراضي 

 والمحالت

تعهد شهادة الدفاع المدني  -

 للمستودعات واالراضي 

 الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 
الشروط و 

 االحكام

 ني لمنطقة عجمان الحرةالموقع االلكترو - الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

صورة شخصية ملونة  – )الرقم الموحد( أو اإلقامة السابقة نسخة التأشيرة – نسخة من جواز السفر )ساري المفعول(

رسالة عدم  –في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس الشركة االم، الرخصة  – بحجم جواز السفر

 دراسة جدوى في حال إضافة األنشطة المقيدة  – لمشغل )سوق السيارات، السوق الصيني، الزوراء(ممانعة من ا

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  نشاطين تجاريين –سيس شركة / مؤسسة أت :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب شركة والحصول على رخصة لمزاولة نشاطين تجاريين  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 

 ايام عمل 5 – 3

 

 المستثمرين

 

تركيب كاميرات  تعهد  -

مراقبة المستودعات ، ال

،معارض السيارات األراضي 

 والمحالت

تعهد شهادة الدفاع المدني  -

 للمستودعات واالراضي

 الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 
الشروط و 

 االحكام

 عجمان الحرةالموقع االلكتروني لمنطقة  - الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

صورة شخصية ملونة  – أو اإلقامة السابقة )الرقم الموحد( نسخة التأشيرة – نسخة من جواز السفر )ساري المفعول(

رسالة عدم  –في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس الشركة االم، الرخصة  – بحجم جواز السفر

 راسة جدوى في حال إضافة األنشطة المقيدةد - السيارات، السوق الصيني، الزوراء( ممانعة من المشغل )سوق

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  انشطة تجارية ثالث –سيس شركة / مؤسسة أت :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب شركة والحصول على رخصة لمزاولة ثالث انشطة تجارية  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بها

 

 ايام عمل 5 – 3

 

 المستثمرين

 

تركيب  تعهد  -

مراقبة الكاميرات 

المستودعات ، 

،معارض األراضي 

 السيارات والمحالت

تعهد شهادة الدفاع  -

المدني للمستودعات 

 واالراضي

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 مان الحرةالموقع االلكتروني لمنطقة عج - الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

صورة شخصية ملونة  – أو اإلقامة السابقة )الرقم الموحد( نسخة التأشيرة – نسخة من جواز السفر )ساري المفعول(

رسالة عدم  –في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس الشركة االم، الرخصة  – بحجم جواز السفر

 راسة جدوى في حال إضافة األنشطة المقيدةد -لسيارات، السوق الصيني، الزوراء( ممانعة من المشغل )سوق ا

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تجاره عامة –شركة / مؤسسة  يستأس :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب  تتيح الخدمة للمتعاملين تأسيس شركة والحصول على رخصة تجارة عامة لمزاولة مجموعة أنشطة

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بهاالقوانين و

 

 أيام عمل 5 – 3

 

 المستثمرين

 

مراقبة الرات تركيب كامي تعهد  -

،معارض المستودعات ، األراضي 

 السيارات والمحالت

تعهد شهادة الدفاع المدني  -

 للمستودعات واالراضي

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الموقع االلكتروني لمنطقة عجمان الحرة - الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

صورة شخصية ملونة  – أو اإلقامة السابقة )الرقم الموحد( نسخة التأشيرة – سفر )ساري المفعول(نسخة من جواز ال

رسالة عدم  –في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس الشركة االم، الرخصة  – بحجم جواز السفر

 في حال إضافة األنشطة المقيدة  دراسة جدوى –ممانعة من المشغل )سوق السيارات، السوق الصيني، الزوراء( 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  صناعية –كة / مؤسسة شر تأسيس :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب شركة والحصول على رخصة لمزاولة نشاط صناعي  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 

 أيام عمل 5 – 3

 

 المستثمرين

 
تعهد  تركيب كاميرات المراقبة  -

ت ، األراضي المستودعا

 ،معارض السيارات والمحالت

تعهد شهادة الدفاع المدني  -

 للمستودعات واالراضي

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الموقع االلكتروني لمنطقة عجمان الحرة - الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

صورة شخصية ملونة  – أو اإلقامة السابقة )الرقم الموحد( سخة التأشيرةن – نسخة من جواز السفر )ساري المفعول(

رسالة عدم  –في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس الشركة االم، الرخصة  – بحجم جواز السفر

 المقيدةراسة جدوى في حال إضافة األنشطة د -ممانعة من المشغل )سوق السيارات، السوق الصيني، الزوراء( 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  الخدمة :  نوع خدمية –شركة / مؤسسة  تأسيس :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب شركة والحصول على رخصة لمزاولة نشاط خدمي  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 

 أيام عمل 5 – 3

 

 المستثمرين

 

مراقبة التركيب كاميرات  تعهد  -

المستودعات ، األراضي 

 رات والمحالت،معارض السيا

تعهد شهادة الدفاع المدني  -

 للمستودعات واالراضي

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الموقع االلكتروني لمنطقة عجمان الحرة - الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

صورة شخصية ملونة  – السابقة )الرقم الموحد(أو اإلقامة  نسخة التأشيرة – نسخة من جواز السفر )ساري المفعول(

رسالة عدم  –في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس الشركة االم، الرخصة  – بحجم جواز السفر

 راسة جدوى في حال إضافة األنشطة المقيدةد -ممانعة من المشغل )سوق السيارات، السوق الصيني، الزوراء( 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 جرائي ا نوع الخدمة :  تجارة الكترونية –شركة / مؤسسة  تأسيس :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب شركة والحصول على رخصة لمزاولة نشاط تجارة الكترونية  تأسيستتيح الخدمة للمتعاملين 

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بهاالقوانين و

 ال يوجد  المستثمرين  ايام عمل 5 – 3 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الموقع االلكتروني لمنطقة عجمان الحرة - الحضور الشخصي التقديم: قنوات

 الوثائق المطلوبة:
صورة شخصية ملونة  – أو اإلقامة السابقة )الرقم الموحد( نسخة التأشيرة – نسخة من جواز السفر )ساري المفعول(

 .شركة االم، الرخصة في حال فرع شركة يتطلب قرار مجلس اإلدارة، عقد تأسيس ال – بحجم جواز السفر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 خدمات الرخص

 ائي اجر  نوع الخدمة :  اوفشور -تجديد شركة او مؤسسة خارجية  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب تتيح الخدمة للمتعاملين تجديد شركة اوفشور والحصول على رخصة لمزاولة االنشطة التجارية أو الخدمية 

 في منطقة عجمان الحرة. المعمول بهاالقوانين السياسات و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 ال يتطلب بتقديم اي وثائق الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  وليةالد لألعمالتجديد شركة عجمان  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
الدولية والحصول على رخصة لمزاولة االنشطة التجارية أو الخدمية  لألعمالتتيح الخدمة للمتعاملين بتجديد شركة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب 

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام ة المستهدفةالفئ مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 ال يتطلب بتقديم اي وثائق الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  شاط تجاري واحدن -تجديد شركة / مؤسسة  : الخدمةاسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الشركة لالستمرار بمزاولة نشاط تجاري واحد 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 

 يوم عمل

 

 المتعاملين

ديد الرخصة لتجنب الغرامات يجب تج 

ضرورة  قبل اسبوع من موعد االنتهاء

التحديث على بيانات الشركاء وارقام 

 ،التواصل والبريد االلكتروني

المستودعات ، األراضي،معارض 

 السيارات والمحالت 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
  التقرير المالي –نسخة من جواز السفر الحديثة ألصحاب التراخيص و المدراء  –و األراضي  شهادة الدفاع المدني للمستودعات

 مراقبة ةشهادة تركيبب كامير  -

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  شاطين تجاريينن -تجديد شركة / مؤسسة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب تجاريين تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الشركة لالستمرار بمزاولة نشاطين 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

الغرامات يجب تجديد الرخصة  لتجنب

قبل اسبوع من موعد االنتهاء / ضرورة 

التحديث على بيانات الشركاء وارقام 

 ،التواصل والبريد االلكتروني

ض المستودعات ، األراضي،معار 

 السيارات والمحالت 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
التقرير  –نسخة من جواز السفر الحديثة ألصحاب التراخيص و المدراء  –و األراضي  شهادة الدفاع المدني للمستودعات

 تركيب كاميرة مراقبة شهادة  -المالي 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تجاريةة نشطالث أث -تجديد شركة / مؤسسة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب ة ثالثة انشطة تجارية تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الشركة لالستمرار بمزاول

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 

 يوم عمل

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

لتجنب الغرامات يجب تجديد 

الرخصة قبل اسبوع من موعد 

االنتهاء / ضرورة التحديث على 

بيانات الشركاء وارقام التواصل 

 والبريد االلكتروني

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-ttps://apps.apple.com/ae/app/afzh 

Android: .google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play  

 الوثائق المطلوبة:
التقرير  –ثة ألصحاب التراخيص و المدراء محدنسخة من جواز السفر ال –و األراضي  شهادة الدفاع المدني للمستودعات

 .شهادة تركيب كاميرة المراقبة  –المالي 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  جاره عامةت -تجديد شركة / مؤسسة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول بها القوانين السياسات وحسب تجارة العامة تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الشركة لالستمرار بمزاولة ال

 في منطقة عجمان الحرة.

 

 يوم عمل

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

لتجنب الغرامات يجب تجديد 

الرخصة قبل اسبوع من موعد 

االنتهاء / ضرورة التحديث على 

بيانات الشركاء وارقام التواصل 

 والبريد االلكتروني

 الشروط و االحكام لمستهدفةالفئة ا مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-pps.apple.com/ae/app/afzhttps://a 

Android: com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.  

 الوثائق المطلوبة:
التقرير  –ألصحاب التراخيص و المدراء  محدثةنسخة من جواز السفر ال –و األراضي  شهادة الدفاع المدني للمستودعات

 شهادة تركيب كاميرة المراقبة -المالي 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  صناعية -تجديد شركة / مؤسسة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول بها القوانين السياسات وحسب ي تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الشركة لالستمرار بمزاولة نشاط صناع

 في منطقة عجمان الحرة.

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

يطبق التفتيش البيئي للمؤسسات 

والشركات في )االراضي ، 

،معارض السيارات(/   تالمستودعا

لتجنب الغرامات يجب تجديد 

 سبوعإالرخصة قبل موعد االنتهاء ب

يانات ضرورة التحديث على ب –

الشركة وارقام التواصل و البريد 

 االلكتروني

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
التقرير  –ثة ألصحاب التراخيص و المدراء محدجواز السفر ال نسخة من –و األراضي  مستودعاتللشهادة الدفاع المدني 

 شهادة تركيب كاميرة المراقبة. -المالي

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  خدمية -تجديد شركة / مؤسسة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الشركة لالستمرار بمزاولة نشاط خدمي 

 في منطقة عجمان الحرة.

 

 يوم عمل

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

لتجنب الغرامات يجب تجديد 

الرخصة قبل اسبوع من موعد 

االنتهاء / ضرورة التحديث على 

بيانات الشركاء وارقام التواصل 

 والبريد االلكتروني

 الفئة المستهدفة مدة االنجاز
روط و الش

 االحكام

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-ae/app/afz/https://apps.apple.com 

Android: s/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/app  

 الوثائق المطلوبة:
التقرير  –ثة ألصحاب التراخيص و المدراء محدنسخة من جواز السفر ال –و األراضي  مستودعاتللشهادة الدفاع المدني 

 شهادة تركيب كاميرة المراقبة. -المالي

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تجارة الكترونية -تجديد شركة / مؤسسة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب تجارة الكترونية  طتتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد شركة لالستمرار بمزاولة نشا

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

لتجنب لغرامات يجب 

تجديد الرخصة قبل 

اسبوع من موعد االنتهاء 

ضرورة التحديث على  /

بيانات الشركاء وارقام 

التواصل والبريد 

 االلكتروني

 الشروط و االحكام ئة المستهدفةالف مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-://apps.apple.com/ae/app/afzhttps 

Android: gle.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.goo  

 التقرير المالي –ألصحاب التراخيص و المدراء  المحدثة جواز السفر  نسخة من الوثائق المطلوبة:

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تجديد رخصة مع تغيير موقع :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب موقع الشركة / المؤسسة  تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الرخصة مع اضافة / ازالة /تغيير

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 

 يوم عمل

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

قد تكون هناك رسوم اضافية 

على اي تعديل / ضرورة اختيار 

حجم ونوع العقار )الموقع( / 

ضرورة التحديث على بيانات 

الشركاء وارقام التوصل والبريد 

 االلكتروني

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalعمالء ) بوابة ال

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:

نسخة من جواز السفر  – ادية للكهرباء والماءالهيئة االتحمن براءة ذمة  -للمستودعات و األراضي  براءة ذمة من الصرف الصحي

مانعة لمعارض السيارات صادرة من القيادة العامة لشرطة شهادة عدم م -التقرير المالي  –ألصحاب التراخيص و المدراء  لمحدثة ا

 عجمان.

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  زالة موقعإتجديد رخصة مع  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تجديد الرخصة مع ازالة موقع الشركة / المؤسسة 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 
 يوم عمل

 المستثمرين 

 المتعاملين

 

ر( واحد يجب ابقاء موقع )عقا

على االقل في الرخصة / ضرورة 

التحديث على بيانات الشركاء 

 وارقام التواصل والبريد االلكتروني
 الفئة المستهدفة مدة االنجاز

الشروط و 

 االحكام

 قنوات التقديم:

 portal.afz.gov.ae/vf_loginhttps://e ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
واز ج نسخة من - الهيئة االتحادية للكهرباء والماءمن براءة ذمة  -للمستودعات و األراضي  براءة ذمة من الصرف الصحي

 التقرير المالي – ألصحاب التراخيص و المدراء المحدثة السفر 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  ضافة( نشاط في الرخصةإ - زالةإ - تحديث )تغيير :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
كثر  صناعي،تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير أو إزالة أو اضافة نشاط للرخصة )التجاري، ال الخدمي، االلكتروني( الى نشاط آخر او ا

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب 

 

 يوم عمل

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

يجب أن يكون النشاط متوائم  لإلسم 

حيث  تشمل رسوم خدمات  التجاري

ادارية حسب نوع الرخصة / ضرورة 

ركاء وارقام التحديث على بيانات الش

، دراسة التواصل والبريد االلكتروني

 جدوى 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:

دراسة جدوى في حالة االنشطة الخدمية او  - رسالة طلب من الشركة يتم تحميلها في منصة المتعاملين موقعة من المخول بالتوقيع

وفي حالة  فرع شركة محلية أو أجنبية أو صاحب الترخيص شركة )وجود وكالة مصدقة من الخارجية / رسالة واالنشطة المقيدة  الصناعية 

 ألصحاب التراخيص و المدراء لمحدثة جواز السفر ا نسخة من – (الرخصة  -ادرة من اعضاء مجلس االدارة مصدقة  وشهادة تأسيسص

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  وفشوراأل -ضافة( نشاط في الرخصة إ - زالةإ - )تغيير تحديث :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير أو ازالة أو اضافة نشاط لرخصة االوفشور 

 في منطقة عجمان الحرة.

 ال يوجد  رينالمستثم  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 يثعقود جديدة بالتحد -ضافة ا -زالة ا -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه االجراء المراد تغير  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 لألعمالعجمان  -اضافة( نشاط في الرخصة  - زالةإ –)تغيير  تحديث :الخدمة اسم 

 الدولية

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب  عجمان لالعمال الدوليةافة نشاط لرخصة تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير أو ازالة أو اض

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 يثعقود جديدة بالتحد -ضافة ا -زالة ا -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه االجراء المراد تغير  ق المطلوبة:الوثائ

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

  اجرائي نوع الخدمة :  تغيير الموقع في الرخصة :الخدمة اسم 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير موقع الشركة / المؤسسة حسب  :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

تكون هناك رسوم اضافية في حال اجراء التعديل 

قبل انقضاء مدة الترخيص او بعد انتهاء الرخصة و 

يجب أن يتم ( downgradeالتقليص )في حال 

اإلجراء قرب انتهاء الرخصة /  فارق عدد االقامات 

لكل موقع /ضرورة التحديث على بيانات الشركاء 

 وارقام التواصل والبريد االلكتروني

 تعهد تركيب  كاميره مراقبة  -

 تعهد شهادة الدفاع المدني  -

 مدة االنجاز
الفئة 

 المستهدفة

و  الشروط

 االحكام

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-app/afz/https://apps.apple.com/ae 

Android: etails?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/d  

 الوثائق المطلوبة:

الهيئة من براءة ذمة  - براءة ذمة من الصرف الصحي/Downgradeرسالة طلب من الشركة ألخذ الموافقة على تقليل مساحة الموقع 

هادة عدم ممانعة لمعارض السيارات صادرة من ش -إلدارة في حال فرع قرار مجلس ا - اتصاالتمن براءة ذمة  - االتحادية للكهرباء والماء

 القيادة العامة لشرطة عجمان.

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  ضافة الموقع في الرخصةإ :الخدمة اسم 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين اضافة موقع الشركة/ المؤسسة حسب  :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

قد تكون هناك رسوم 

اضافية في حال اجراء 

التعديل قبل انقضاء 

مدة الترخيص او بعد 

عهد ت -لرخصةانتهاء ا

تركيب  كاميره مراقبة 

تعهد شهادة الدفاع  –

 المدني

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 هادة عدم ممانعة لمعارض السيارات صادرة من القيادة العامة لشرطة عجمان.ش -قرار مجلس اإلدارة في حال فرع  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  زالة الموقع في الرخصةإ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب ازالة موقع الشركة/ المؤسسة  تتيح هذه الخدمة للمتعاملين

 عجمان الحرة.

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

قد تكون هناك رسوم اضافية في حال 

اجراء التعديل قبل انقضاء مدة 

الترخيص او بعد انتهاء الرخصة / ضرور 

على االقل في  د)عقار ( ابقاء موقع واحد

الرخصة /ضرورة التحديث على بيانات 

الشركاء وارقام التواصل والبريد 

 االلكتروني

 مدة االنجاز
الفئة 

 المستهدفة
 الشروط و االحكام

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portal)  بوابة العمالء

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

roidAnd: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
قرار مجلس اإلدارة في حال  ية للكهرباء والماء الهيئة االتحادمن براءة ذمة  -للمستودعات و األراضي براءة ذمة من الصرف الصحي 

 فرع

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تغيير االسم التجاري في الرخصة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير االسم التجاري للشركة/المؤسسة، 

 عجمان الحرة.

 
 يوم عمل 17

 المستثمرين 

 المتعاملين

 

 .طلب الموافقة على االسم التجاري

قد تكون هناك رسوم اضافية في حال اجراء 

التعديل قبل انقضاء مدة الترخيص او بعد 

انتهاء الرخصة /ضرورة التحديث على بيانات 

 الشركاء وارقام التواصل والبريد االلكتروني

 مدة االنجاز
الفئة 

 المستهدفة

الشروط و 

 االحكام

 ات التقديم:قنو

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-rcustome-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: za.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.af  

 الوثائق المطلوبة:

رسالة طلب من الشركة يتم تحميلها في منصة المتعاملين موقعة من المخول بالتوقيع و اصل شهادة الغرفة وفي حالة فرع 

شركة محلية أو أجنبية أو صاحب الترخيص شركة )وجود وكالة  مصدقة من الخارجية / رسالة صادرة من اعضاء مجلس االدارة 

 ألصحاب التراخيص و المدراءمحدثة جواز السفر ال نسخة من – (الرخصة  -مصدقة  وشهادة تأسيس

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  لخدمة : نوع ا االوفشور -تغيير االسم التجاري في الرخصة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير االسم التجاري لرخصة االوفشور، 

 منطقة عجمان الحرة.

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدوليةالمو قنوات التقديم:

 قود جديدة بالتحديثع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه اسم الشركة الجديد  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  الدولية لألعمالعجمان  -غيير االسم التجاري في الرخصة ت :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب ، عجمان لألعمال الدوليةتتيح هذه الخدمة تغيير االسم التجاري لرخصة 

 منطقة عجمان الحرة.

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة جازمدة االن

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 قود جديدة بالتحديثع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه اسم الشركة الجديد  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تغيير الشريك في الرخصة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير شريك للرخصة والحصول على الرخصة المعدلة، حسب 

 عجمان الحرة.

 
 يوم عمل 17

 المستثمرين 

 المتعاملين

 

 الموافقة االمنية للشريك 

  ضرورة التحديث على بيانات الشركاء وارقام

ضرورة التأكد من  التواصل والبريد االلكتروني

 عدم وجود شيكات مؤجلة مستحقة الدفع.

 .غير مطبق عى األراضي والمستوعات 

 مدة االنجاز
الفئة 

 المستهدفة

 الشروط

 امو االحك

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: d=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?i  

 الوثائق المطلوبة:

ارية رسالة ال مانع من الكفيل )في حال وجود اقامة س - صورة شخصية للشريك الجديد -  تأشيرةالشريك الجديد مع االقامة او سفر  جواز نسخة من

) محالت السوق الصيني   رسالة عدم ممانعة في حالة السوق الصيني رسالة ال مانع من سوق عجمان للسيارات ) في حال سوق السيارات ( ( المفعول

ة  وفي حالة فرع شركة محلية أو أجنبية أو صاحب الترخيص شركة )وجود وكالة  مصدقة من الخارجية/ رسالة صادرة من اعضاء مجلس االدارة مصدق(

الرخصة المعتمدة  ة مننسخ - ل( قرار  اجتماع الجمعية العمومية في الشركة فرع ، بيانات الشريك الجديد وارقام التواصالرخصة   -وشهادة تأسيس

ريك المتنازل عن من قبل الش لشركة التثمينالتقرير المالي  -شركة التثمين ن من تقرير التثمي - تثمين عقاري( لشركات التثمين في الدولة )نشاطها 

 .اتفاقية البيع بين المشتري والبائع )المتنازل( - الرخصة

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  االوفشور -تغيير الشريك في الرخصة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
 القوانينالسياسات وحسب تتيح الخدمة للمتعاملين تغيير شريك لرخصة االوفشور والحصول على الرخصة المعدلة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
وان نسخة من عن -السفر  ن جوازمسخة ن -قود جديدة بالتحديث ع -الشريك  فيه تغيرقرار مجلس االدارة و المذكور 

 المستثمر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  الدولية لألعمالعجمان  -تغيير الشريك في الرخصة  :الخدمة اسم 

 :دمة الختعريف 
 حسبوالحصول على الرخصة المعدلة  عجمان لألعمال الدوليةتتيح الخدمة للمتعاملين تغيير شريك لرخصة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 ع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدوليةالموق قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
نسخة من عنوان  -السفر ن جواز منسخة  -قود جديدة بالتحديث ع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه تغير الشريك 

 المستثمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  ضافة شريك في الرخصةإ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين اضافة شريك للرخصة والحصول على الرخصة المعدلة، 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 متعاملينال

 

  الموافقة االمنية للشريك /ضرورة

التحديث على بيانات الشركاء وارقام 

 التواصل والبريد االلكتروني

  :التعاقد مع شركة تثمين لألراضي

معتمدة في الدولة ويكون عمر الشركة 

 فوق. سنوات فما 5من 

 الفئة المستهدفة مدة االنجاز
الشروط و 

 االحكام

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبة العمالء ) بوا

ISO : i1031450926app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: pphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomera  

 الوثائق المطلوبة:

كة/  د وكالة )مصدقة من الخارجية/ رسالة صادرة من اعضاء مجلس االدارة مصدقة في حالة وجو  - مؤسسةفي حالة إضافة شريك شركة )عقد الشرا

 سخة منن - تراخيصجواز السفر الحديثة ألصحاب ال نسخة من – صورة شخصية -المدير سفر الجواز  نسخة من –( الرخصة  -شهادة تأسيس -

من قبل  لشركة التثمينلمالي التقرير ا -شركة التثمين تقرير التثمين من  - ي(تثمين عقار الرخصة المعتمدة لشركات التثمين في الدولة )نشاطها 

 .اتفاقية البيع بين المشتري والبائع )المتنازل( - الشريك المتنازل عن الرخصة

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  االوفشور -ضافة شريك في الرخصة إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب تتيح الخدمة للمتعاملين اضافة شريك لرخصة االفشور والحصول على الرخصة المعدلة، 

 في منطقة عجمان الحرة.عمول بها الم

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
سخة من عنوان ن - السفر وازن جمنسخة  -ديدة بالتحديث ج عقود -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه إضافة الشريك 

 المستثمر

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  الدولية لألعمالعجمان  -ضافة شريك في الرخصة إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب والحصول على الرخصة المعدلة،  عجمان لألعمال الدوليةيح الخدمة للمتعاملين اضافة شريك لرخصة تت

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 تروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدوليةالموقع االلك قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
نسخة من عنوان  -السفر ن جواز منسخة  -قود جديدة بالتحديث ع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه إضافة الشريك 

 المستثمر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  تغيير المدير في الرخصة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير مدير الشركة او المؤسسة و الحصول على الرخصة المعدلة، 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 ينالمستثمر  

 المتعاملين

 

االقامة الزامية /ضرورة 

التحديث على بيانات 

الشركاء وارقام التواصل 

 والبريد االلكتروني
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 :eportal.afz.gov.ae/vf_login//https ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:

من جواز سفر  نسخةرسالة طلب من الشركة يتم تحميلها في منصة المتعاملين موقعة من المخول بالتوقيع ارفاق 

 في حالة فرع شركة محلية أو أجنبية أو صاحب الترخيص شركة مطلوب رسالة من الشركة األمو -القامة ا -المدير الجديد 

 قرار مجلس اإلدارة في حال فرع –

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  االوفشور -تغيير المدير في الرخصة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب الوفشور و الحصول على الرخصة المعدلة، ة اصتتيح الخدمة للمتعاملين تغيير مدير الشركة او المؤسسة لرخ

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 ق المطلوبة:الوثائ
 -المدير سفر  ن جواز منسخة  -قود جديدة بالتحديث ع -قرار مجلس االدارة والمذكور فيه االجراء المراد تغير المدير 

 نسخة من عنوان المدير

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  الدولية لألعمالعجمان  -ير المدير في الرخصة تغي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
و الحصول على الرخصة  عجمان لألعمال الدوليةة صتتيح الخدمة للمتعاملين تغيير مدير الشركة او المؤسسة لرخ

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  المعدلة،

 ال يوجد  المستثمرين  مليوم ع 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
 -المدير سفر  جواز نمنسخة  -قود جديدة بالتحديث ع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه االجراء المراد تغير المدير 

 نسخة من عنوان المدير

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

كة في الرخصة تغيير :الخدمة اسم   اجرائي  نوع الخدمة :  نسبة الشرا

 :الخدمة تعريف 
كة والتحديث على العقود، تتيح هذه الخدمة للمتعاملين تغيير نسبة  في المعمول بها القوانين السياسات وحسب الشرا

 منطقة عجمان الحرة.

 

 يوم عمل

 

 المستثمرين

 المتعاملين

 

كشف حساب بنكي 

تة سلمدة 

شهور/ضرورة التحديث 

على بيانات الشركاء 

وارقام التواصل والبريد 

 االلكتروني

 و االحكامالشروط  الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-app/afzhttps://apps.apple.com/ae/ 

Android: tails?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/de  

 الوثائق المطلوبة:
قرار مجلس اإلدارة في  –ثة ألصحاب التراخيص و المدراء محدصورة جواز السفر ال –أشهر  6ة كشف حساب بنكي لمد

 حال فرع

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات الرخص

كة في الرخصة  ييرتغ :الخدمة اسم   اجرائي  نوع الخدمة :  االوفشور -نسبة الشرا

 :الخدمة تعريف 
كة لرخصة االفشور والتحديث على العقود،  القوانين السياسات وحسب تتيح الخدمة للمتعاملين تغيير نسبة الشرا

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 قود جديدة بالتحديثع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه االجراء المراد  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

كة في الرخصة  تغيير :الخدمة اسم   اجرائي  نوع الخدمة :  الدولية لألعمالعجمان  -نسبة الشرا

 :الخدمة تعريف 
كة لرخصة  السياسات حسب والتحديث على العقود،  عجمان الدوليةتتيح الخدمة للمتعاملين تغيير نسبة الشرا

 في منطقة عجمان الحرة.ها المعمول بالقوانين و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 دة بالتحديثقود جديع -قرار مجلس االدارة و المذكور فيه االجراء المراد  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  إلغاء الرخصة بأمر من اللجنةتسهيل  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب  بشكل قضائيإلغاء الرخصة بأمر من اللجنة تتيح هذه الخدمة تسهيل 

 منطقة عجمان الحرة.

 

 ايام عمل 7

 

 المستثمرين

 

 الرخصةوجود اصحاب 

 والموافقةاو الشريك 

على دفع جميع 

و  المستحقات

  الغرامات و المبالغ

 المترتبة على الرخصة

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 أو الممثل القانوني  حضور الشخصيال قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
نسخة من مستخرج الهيئة االتحادية للهوية  –نسخة من جواز سفر الشركاء  – عقد التأسيس -نسخة من الرخصة 

 الئحة الدعوى.  – اتورة تفيد بسداد كافة المستحقات المترتبة على الرخصةف –والجنسية 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  رخصةإلغاء  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين الغاء الرخصة و الحصول على اخالء المسؤولية اتجاه المنطقة الحرة، 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 

 يوم عمل 17

 
 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

 

عالقات  إلدارةحضور الشركاء 

لمعرفة سبب الغاء  المتعاملين

، ارفاق التوكيل ان وجد ،  الرخصة

ضرورة التأكد من عدم وجود شيكات  

 ،إلغاء الموظفين مؤجلة مستحقة الدفع

 ةالفئة المستهدف مدة االنجاز
الشروط و 

 االحكام

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-le.com/ae/app/afzhttps://apps.app 

Android: re/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/sto  

 الوثائق المطلوبة:
 لميناء والجمارك(دائرة ا - الكهرباء والماء - براءة ذمة )الصرف الصحي للمستودعات و األراضي:

 ) رسالة من ادارة السوق الصيني ( -(لإللغاء)رسالة من سوق عجمان  معارض السيارات

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  االوفشور - رخصةإلغاء  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب تتيح الخدمة للمتعاملين الغاء رخصة االوفشور و الحصول على اخالء المسؤولية اتجاه المنطقة الحرة، 

 طقة عجمان الحرة.في منالمعمول بها القوانين و

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 رسالة او تقرير التصفية -الرخصة  بإلغاءقرار مجلس االدارة  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  عجمان لألعمال الدولية – رخصةإلغاء  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
لمنطقة الحرة، و الحصول على اخالء المسؤولية اتجاه ا عجمان لألعمال الدوليةتتيح الخدمة للمتعاملين الغاء رخصة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب 

 ال يوجد  ثمرينالمست  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الموقع االلكتروني الخاص بوكالء االوفشور / عجمان الدولية قنوات التقديم:

 رسالة او تقرير التصفية -الرخصة  بإلغاءالدارة قرار مجلس ا الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرخص

 اجرائي  نوع الخدمة :  سكن العمال :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب ة في المنطقة الحرة، المكفولة ضمن الشركات المرخص للعمالةغرفة  استئجارتتيح هذه الخدمة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 مستثمر 

 متعامل

 

هذه الخدمة متاحة فقط 

دخول  تأشيرةللعمالة التي لها 

عمل ،  تأشيرةيرة زيارة ، أش، ت

 اقامة
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i5092610314app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: omerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcust  

 طلب موقع من صاحب الترخيص او من ينوب عنه يتم تحميلة في منصة المتعاملين الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 والشهاداتالرسائل خدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  شهادة الحصص :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
كة لكل الشركاء، حسب  في المعمول بها وانين القالسياسات وتتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة الحصص مع بيان نسبة الشرا

 منطقة عجمان الحرة.

  المستثمرين  يوم عمل 

 صالحية وسريان -

 الرخصة التجارية

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز كشف حساب  -

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  شهادة حسن السمعة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب و الشركة من  أي مخالفات، تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة تشهد من خل

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

  المستثمرين  يوم عمل 
صالحية وسريان 

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  شهادة الفعالية للشركة )لمن يهمه األمر( :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب ل على رسالة تشهد استمرارية ونشاط الشركة في المنطقة الحرة، تتيح هذه الخدمة الحصو

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

  المستثمرين  يوم عمل 
 صالحية وسريان

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( omer portalcustبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات الرسائل والشهادات

أو من  مؤسسة ىل إ شهادة تحويل الشكل القانوني من شركة :الخدمة اسم 

 مؤسسة الى شركة

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :دمة الختعريف 
أو  تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة تشهد بتغيير الشكل القانوني من شركة منطقة حرة الى مؤسسة منطقة الحرة،

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب من مؤسسة منطقة حرة الى شركة منطقة حرة، 

  المستثمرين  يوم عمل 

صالحية وسريان الرخصة 

في حال تم التعديل  جاريةالت

 ً  الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز على بيانات الرخصة مسبقا

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  شهادة راتب :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب فول وراتبه طبقاً للعقد المتفق عليه مع صاحب الشركة، تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة توضح بيانات المك

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

  يوم عمل 
مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة
 

صالحية وسريان 

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalء ) بوابة العمال

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

ndroidA: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

كثر من  ثائق المطلوبة:الو  درهم  20000في حال تعديل مبلغ الراتب لصاحب الشركة يتطلب إرفاق كشف حساب في حال كان أ
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  دمة : نوع الخ منشأهشهادة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة تشهد بتسجيل الشركة في المنطقة الحرة، 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية وسريان الرخصة  

 التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة االنجاز مدة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphtt  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  صدار لوحة سيارة مؤقتةإشهادة ال مانع من  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب ل على شهادة عدم ممانعة من تركيب لوحة للسيارة بشكل مؤقت، تتيح هذه الخدمة الحصو

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية وسريان  

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-tomercus-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: m.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=co  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  تصريح دخول :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
الميناء و  -الى الجهات االخرى مثل المناطق الحرة االخرى  تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة عدم ممانعة للدخول

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب وغيرها،  -الجمارك 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية وسريان  

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-com/ae/app/afzhttps://apps.apple. 

Android: apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة فقدان :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب امة للشرطة مضمونها فقدان، الع للقيادةتتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موجهة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية وسريان  

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portal) بوابة العمالء 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

oidAndr: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  )عمل تجاري(  رسالة تجارية خارج المنطقة الحرة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب الحصول على رسالة عدم ممانعة من فتح او ممارسة عمل تجاري في امارة اخرى،  تتيح هذه الخدمة

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 صالحية وسريان 

 الرخصة التجارية
 روط و االحكامالش الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-ae/app/afz/https://apps.apple.com 

Android: s/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/app  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  ضافة خدمات اتصاالتإرسالة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب خدمات اخرى تابعة لالتصاالت،  إلضافةجهة لالتصاالت ح هذه الخدمة الحصول على رسالة مويتت

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية وسريان  

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 التقديم:قنوات 

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103pp/ida-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة تحويل خط هاتفي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول بها القوانين السياسات وحسب التصاالت لتحويل خط هاتفي، تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موجهة ل

 في منطقة عجمان الحرة.

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

  وسريان صالحية 

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portal)  بوابة العمالء

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

roidAnd: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  صدار رقم جمركيإرسالة طلب  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب ، البضائعار رقم جمركي لنقل تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة اصد

 منطقة عجمان الحرة.

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
 وسريان  صالحية 

الرخصة التجارية و 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز االقامة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalوابة العمالء ) ب

ISO : i2610314509app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: rapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustome  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة بطاقة تخليص جمركي :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب ، البضائعتخليص رقم جمركي لنقل  تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة بطاقة

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
  صالحية وسريان

الرخصة التجارية و 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة  االقامة

 :قنوات التقديم

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i5092610314app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: omerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcust  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  جمركي رسالة بطاقة تجديد تخليص :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول بها القوانين السياسات وحسب ة اصدار تجديد بطاقة لتخليص الجمركي، تتيح هذه الخدمة الحصول على رسال

 في منطقة عجمان الحرة.

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
 صالحية وسريان

الرخصة التجارية  

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز واالقامة

 قديم:قنوات الت

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103idapp/-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: customerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afz  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  خرىامارة إلى إ رسالة تحويل رخصة قيادة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
على رسالة موجهة للقيادة العامة للمرور لتحويل رخصة القيادة من إمارة إلى االمارة الصادرة  تتيح هذه الخدمة الحصول

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب ، لإلقامة

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
 صالحية وسريان

الرخصة التجارية  

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة  ةواالقام

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  بلد آخرلى إرسالة تحويل رخصة قيادة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب رسالة موجهة للقيادة العامة للمرور لتحويل رخصة القيادة من بلد إلى بلد اإلقامة، تتيح هذه الخدمة الحصول على 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية وسريان 

الرخصة التجارية 

 الشروط و االحكام ة المستهدفةالفئ مدة االنجاز واالقامة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-apps.apple.com/ae/app/afz//https: 

Android: le.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.goog  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة تغيير مهنة في رخصة القيادة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب سالة موجهة للقيادة العامة للمرور لتغيير المهنة في رخصة القيادة، تتيح هذه الخدمة الحصول على ر 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية سريان الرخصة  

 التجارية
 حكامالشروط و اال الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-afzhttps://apps.apple.com/ae/app/ 

Android: s?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/detail  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة فتح ملف تدريب سياقة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب موجهة لإلدارة العامة للمرور لفتح ملف تدريب سياقة، تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية سريان الرخصة  

 التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 التقديم:قنوات 

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103pp/ida-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة تجديد ملف تدريب سياقة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب موجهة لإلدارة العامة للمرور لتجديد ملف تدريب سياقة،  تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

ان الرخصة صالحية سري 

 التجارية 
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 وات التقديم:قن

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-ercustom-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: fza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.a  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة تسجيل مركبة للشركة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب العامة للمرور لتسجيل مركبة باسم الشركة،  لإلدارةهة تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موج

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

يانات ب -التجارية 

 و االحكامالشروط  الفئة المستهدفة اإلنجازمدة  المركبة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-app/afzhttps://apps.apple.com/ae/ 

Android: tails?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/de  

 عرض سعر بيانات المركبة من الوكيل المعتمد في الدولة الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة تجديد مركبة للشركة :الخدمة اسم 

 :دمة الختعريف 
القوانين السياسات وحسب العاملة للمرور لتجديد ملكية المركبة،  لإلدارةتتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موجهة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

صالحية سريان الرخصة  

 التجارية
 الشروط و االحكام فئة المستهدفةال اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-s://apps.apple.com/ae/app/afzhttp 

Android: ogle.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.go  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  لغاء مركبة للشركةإرسالة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب ملكية المركبة،  إللغاءالعامة للمرور  لإلدارةهة تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موج

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

يانات ب -التجارية 

 حكامالشروط و اال الفئة المستهدفة اإلنجازمدة  المركبة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-afzhttps://apps.apple.com/ae/app/ 

Android: s?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/detail  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة بيع مركبة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب العامة للمرور لبيع مركبة خاصة بالشركة او العميل،  لإلدارةتتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موجة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

يانات ب -التجارية 

 االحكام الشروط و الفئة المستهدفة مدة االنجاز المركبة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-pp/afzhttps://apps.apple.com/ae/a 

Android: ails?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/det  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  رسالة تسجيل مركبة خاصة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب العامة للمرور لتسجيل مركبة خاصة،  لإلدارةتتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موجة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

يانات ب -التجارية 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز المركبة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-stomercu-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: om.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=c  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  شهادة فتح حساب )للبنوك( :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب ة للبنوك لفتح حساب بنكي، تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موجه

 منطقة عجمان الحرة.

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

التجارية الخارجية او 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز رخصة المنطقة الحرة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-tomercus-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: m.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=co  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  تسجيل مركبة/طلب وضع ملصق اعالني على مركبة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
العامة للمرور للسماح للشركة بوضع ملصق اعالني على المركبة  لإلدارةصول على رسالة موجة تتيح هذه الخدمة الح

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب الخاصة بالشركة، 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

ية او التجارية الخارج

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز رخصة المنطقة الحرة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 صورة ملكية المركبة. الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  فعالية الشركة/وضعيه الشركات - االمر يهمهرسالة لمن  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
 -منتهي الترخيص  -لغي م -تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة تشهد بوضعية الشركة في المنطقة الحرة )مجدد 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب موقوفة في النظام(، 

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
لرخصة صالحية سريان ا

التجارية الخارجية او 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز رخصة المنطقة الحرة

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  للبلديات - رسالة ال مانع :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب ة لدائرة البلدية لتسجيل اي متعلق تابع للبلدية في االمارات االخرى تتيح هذه الخدمة الحصول على رسالة موج

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 يوم عمل

 

 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

مكفولي شركات 

 المنطقة الحرة

 
صالحية سريان الرخصة 

التجارية الخارجية او 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة ازمدة االنج رخصة المنطقة الحرة

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 بيانات المركبة –رسالة طلب  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  االوفشور -االمر  يهمهادة لمن اصدار شه :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على شهادة لمن يهمه االمر لرخص االوفشور 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 ال يوجد  المستثمرين  يوم عمل 

 الشروط و االحكام تهدفةالفئة المس مدة االنجاز

 شور / عجمان الدوليةفالموقع االلكتروني الخاص بوكالء االو قنوات التقديم:

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات الرسائل والشهادات

 اجرائي  نوع الخدمة :  أجريناصدار الموافقات لتراخيص المست :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب  تقييم األنشطة الصناعية والخدمية الجديدة المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئةتتيح هذه الخدمة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل 2

 
 المستثمرين

 

الموافقة على تطبيق 

جميع االشتراطات 

متطلبات الصحة وال

والسالمة والبيئة 

 للمنطقة الحرة
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 اإللكترونيالبريد  قنوات التقديم:

 موافقات جهات خارجية متخصصة - دراسة االثر البيئي )ان تطلب االمر( - دراسة الجدوى الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  ي شانلإاالشتراك في نظام  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على اشتراك نظام اي شانل 

 منطقة عجمان الحرة.

 

 يوم عمل 2

 

 المستثمرين

 

من استيفاء  التأكد

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 vf_login/https://eportal.afz.gov.ae ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  ي شانلإالتجديد في نظام  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على تجديد اشتراك نظام اي شانل 

 منطقة عجمان الحرة.

 

 يوم عمل 2

 

 المستثمرين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 gov.ae/vf_loginhttps://eportal.afz. ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  ي شانلإلغاء في نظام إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب لغاء اشتراك نظام اي شانل إتتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على 

 رة.منطقة عجمان الح

 ال يوجد  المستثمرين  عمل ايام 3 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  شيرة عملأت صدارإ :خدمة الاسم 

 :الخدمة تعريف 
اذن دخول الدولة )تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة الحصول على تأشيرة عمل 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب ( لمزاولة العمل

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عادييام عمل )ا  4

 ينستثمر الم 

 الشركاء

 ين الشركاتموظف

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
التأشيرة  في حال كانت -بخلفية بيضاء  صورة شخصية - أشهر 6صالحية لمدة التقل عن ساري السفر الصورة جواز 

 للمستثمر يتطلب ارفاق الموافقة األمنية

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  قبل الدخول التأشيرةتعديل بيانات  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة اجراء التعديالت على تأشيرة العمل 

 ن الحرة.في منطقة عجماالمعمول بها القوانين السياسات و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عادييام عمل )ا  4

 ينستثمر الم 

 الشركاء

 ين الشركاتموظف

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( omer portalcustبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 .صورة اذن الدخول -بخلفية بيضاء  صورة شخصية - أشهر  6ساري الصالحية لمدة التقل عن سفر الصورة جواز  لوبة:الوثائق المط

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  بعد الدخول التأشيرةبيانات تعديل  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة اجراء التعديالت على تأشيرة العمل 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عادييام عمل )ا  4

 ينستثمر الم 

 الشركاء

 ين الشركاتموظف

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 .صورة اذن الدخول -بخلفية بيضاء  صورة شخصية - أشهر 6عن ساري الصالحية لمدة التقل سفر الصورة جواز  الوثائق المطلوبة:

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  تغيير مهنة - التأشيرةتعديل بيانات  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
)تغيير  تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة اجراء التعديالت على تأشيرة العمل

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  مهنة(

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عادييام عمل )ا  4

 ينستثمر الم 

 الشركاء

 ين الشركاتموظف

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 fz.gov.ae/vf_loginhttps://eportal.a ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 صورة اذن الدخول - بخلفية بيضاء صورة شخصية - أشهر 6ساري الصالحية لمدة التقل عن سفر الصورة جواز  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

المنافذ البحرية(  -العبور )ترانزيت  -إصدار تأشيرات المنافذ  :الخدمة اسم 

 ساعة لسفرة واحدة 96لمدة 

 اجرائي  مة : نوع الخد

 :الخدمة تعريف 
 اذن دخول الدولة وموظفي شركات المنطقة الحرة الحصول على تأشيرة زيارة تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 
 المستثمرين

 الشركاء

 

د من استيفاء التأك

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 e/vf_loginhttps://eportal.afz.gov.a ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 .ملكية للبحارةصورة  - بخلفية بيضاء صورة شخصية - أشهر 6ساري الصالحية لمدة التقل عن  سفرال صورة جواز الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  عمل مستخدمة تأشيرةلغاء إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب شركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة إلغاء تأشيرة عمل مستخدمة تتيح هذه الخدمة للمستثمرين وال

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 (عاجليوم عمل ) 2 

 (عاديأيام عمل ) 3

 
 ينستثمر الم

 الشركاء

 الشركات ينموظف

 

الغرامات في حالة دفع 

مدة العن  التأخير

 القانونية 

 
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 موذج استالم المستحقات للموظفينن - صورة اذن الدخول - أشهر 6ساري الصالحية لمدة التقل عن سفر الصورة جواز  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 خدمات التأشيرة

 اجرائي  نوع الخدمة :  مستخدمةغير عمل  تأشيرةلغاء إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب مستخدمة غير تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة إلغاء تأشيرة عمل 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديأيام عمل ) 3

 ينستثمر الم 

 الشركاء

 ين الشركاتموظف

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الحكامالشروط و ا الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-afz/https://apps.apple.com/ae/app 

Android: ls?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/detai  

 .صورة اذن الدخول -سفر ال صورة جواز الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 خدمات التأشيرة

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 اجرائي  نوع الخدمة :  الشخصي( - مكفولينتقرير وضيعه الشخص )كشف ال :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 

تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة استخراج تقرير من الهيئة االتحادية للهوية 

المعمول  القوانينالسياسات وحسب والجنسية يبين وضعية المكفول في الدولة او تقرير يبين المكفولين على الشركة، 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديأيام عمل ) 4

 ينستثمر الم 

 الشركاء

 ين الشركاتموظف

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قديم:قنوات الت

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103idapp/-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: customerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afz  

 اإلقامة.صورة  -سفر ال صورة جواز الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 خدمات البطاقات

 ي اجرائ  نوع الخدمة :  بدل فاقد –بطاقة عمل إصدار  :الخدمة اسم 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين الحصول على بطاقة عمل بدل فاقد 

 عجمان الحرة.

 
 يوم عمل )عاجل( 2

 ايام عمل )عادي( 3

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

 المعرض لكافة الوثائق

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 قرير فقدان مستندات من الشرطة.ت -بخلفية بيضاء  صور شخصية -اإلقامة صورة  - سفرالصور من جواز  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  المكفولين على ذويهم – بطاقة عملإصدار /تجديد  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمتعاملين الحصول على بطاقة عمل للمكفولين على ذويهم 

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 
 يوم عمل )عاجل( 2

 ايام عمل )عادي( 3

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 وات التقديم:قن

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-ercustom-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: fza.afzcustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.a  

 الوثائق المطلوبة:

واز صورة ج - عدم ممانعه من الكفيل الحالي - رسالة طلب تعيين من قبل الشركة موقعة من المخول بالتوقيع ومختومة

 –اء بخلفية بيض صورة شخصية - صورة جواز السفر مع صورة االقامة للمكفول - مع صورة االقامة للكفيل الحالي السفر

 وية المكفول. صورة ه

 

 

 

 خدمات البطاقات

المكفولين على  -لغاء بطاقة عمل إ :الخدمة اسم 

 ذويهم

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب املين الحصول على الغاء بطاقة عمل للمكفولين على ذويهم، تتيح هذه الخدمة للمتع

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 
 يوم عمل )عاجل(

 يوم عمل )عادي( 2

 
 ينمستثمر ال

 ينمتعاملال

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 ب.للطل

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ورقة استالم المستحقات - صورة جواز السفر مع صورة االقامة للمكفول الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  منشأهبطاقة إصدار  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على اصدار بطاقة منشاة 

 عجمان الحرة.

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 
 المستثمرين

 
التأكد من استيفاء 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 مدة االنجاز

 (عاديعمل ) ايام 3

 الفئة المستهدفة

 المتعاملين

 الشروط و االحكام

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

  تقرير موافقة مبدئية الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  منشأهتجديد بطاقة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة مول بها المعالقوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على تجديد بطاقة منشاة 

 عجمان الحرة.

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 
 (عاجليوم علم ) 2

 (عاديعمل ) ايام 3
 

 المستثمرين

 المتعاملين
 

الغرامات في حالة دفع 

مدة العن  التأخير

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز القانونية

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 بطاقة المنشأة صورة  - صورة الرخصة التجارية الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  منشأهتعديل بيانات بطاقة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب التعديل على بيانات بطاقة المنشاة والحصول على بطاقة منشاة معدلة تتيح هذه الخدمة للمستثمرين 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 (عاجل) عمليوم  2

 
 المستثمرين

 
التأكد من استيفاء 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 اإلنجازمدة 

 (عاديعمل ) ايام 3

 الفئة المستهدفة

 المتعاملين

 الشروط و االحكام

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

المقدمة واالشتراطات 

 للطلب.

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 .لجميع الشركاء التأشيرةمع صورة االقامة او السفر صورة جواز  - صورة الرخصة التجارية الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  منشأهلغاء بطاقة إ :الخدمة اسم 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب لغاء بطاقة المنشاة إتتيح هذه الخدمة للمستثمرين  :الخدمة تعريف 

 
 (جلعايوم عمل ) 2

 
 المستثمرين

 
الغرامات في حالة دفع 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 اإلنجازمدة 
 (عاديعمل ) ايام 3

 الفئة المستهدفة
 المتعاملين

 الشروط و االحكام
مدة العن  التأخير

 القانونية

 قنوات التقديم:

  ortal.afz.gov.ae/vf_loginhttps://ep ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 صورة من الرخصة. الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  صدار بطاقة مندوبإ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب ، ةتتيح هذه الخدمة للمستثمرين والموظفين الحصول على بطاقة مندوب جديد

 منطقة عجمان الحرة.في بها 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديعمل ) ايام 3
 

 المستثمرين

 المتعاملين
 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق   الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( mer portalcustoبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 اإلقامة للمكفول من منطقة عجمان الحرةصورة  -بخلفية بيضاء  صور شخصية - صورة من جواز السفر وبة:الوثائق المطل

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  ببطاقة مندوتجديد  :الخدمة اسم 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب جدد، متتيح هذه الخدمة الحصول على بطاقة مندوب  :الخدمة تعريف 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 3

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

ة الوثائق المعرض لكاف

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 للمكفول من منطقة عجمان الحرة  صورة االقامة -بخلفية بيضاء  صور شخصية - صورة من جواز السفر الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

 اجرائي  نوع الخدمة :  بطاقة مندوبتعديل  :الخدمة اسم 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب بطاقة مندوب،  تعديلتتيح هذه الخدمة  :الخدمة تعريف 

 
 (عاجل) عمل يوم 2

 (عاديايام عمل ) 3

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 للمكفول من منطقة عجمان الحرة  صورة االقامة -بخلفية بيضاء  صور شخصية - صورة من جواز السفر الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 خدمات البطاقات

  اجرائي نوع الخدمة :  بطاقة مندوب لغاءإ :الخدمة اسم 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب على بطاقة مندوب ،  إلغاءتتيح هذه الخدمة  :الخدمة تعريف 

 
 (عاجليوم عمل )

 (عادييوم عمل ) 2

 
 المستثمرين

 المتعاملين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب.

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:
 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i


 

 

 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 اإلقامة للمكفول من منطقة عجمان الحرة صورة  - صورة من جواز السفر الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

اصدار / تجديد / تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة )مستثمر/  :الخدمة اسم 

 شريك(

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
حسب سنوات،  3تتيح هذه الخدمة لمستثمري المنطقة الحرة وشركائهم من استخراج او تجديد او تثبيت اقامة مدتها 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين اسات والسي

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديعمل ) ايام 4
 

 المستثمرين

 الشركاء
 

الغرامات في حالة دفع 

مدة العن  التأخير

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة  القانونية

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 الوثائق المطلوبة:
 لصالحيةتقرير طبي ساري ا - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن  - العمل أو نموذج نقل الكفالةتأشيرة 

 ) يتطلب جواز االصلي الستكمال االجراءات ( - بخلفية بيضاء صورة شخصية - نسخة تسجيل الهوية مختومة -

 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

اصدار / تجديد / تثبيت اقامة نتيجة نقل كفالة )مدير /  :الخدمة اسم 

 موظف(
 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
حسب سنوات،  3تثبيت  اقامة  مدتها تتيح هذه الخدمة لمستثمري المنطقة الحرة وشركائهم من استخراج او تجديد او 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديعمل ) ايام 4
 

 المستثمرين

 الشركاء
 

الغرامات في حالة دفع 

مدة العن  التأخير

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز القانونية

 يم:قنوات التقد

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: stomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcu  

 الوثائق المطلوبة:
 لصالحيةتقرير طبي ساري ا - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن  - تأشيرة العمل أو نموذج نقل الكفالة

 ) يتطلب جواز االصلي الستكمال االجراءات ( - بخلفية بيضاء صورة شخصية - نسخة تسجيل الهوية مختومة -

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

نقل اقامة من جواز الى جواز اخر بسبب فقدان الجواز  :الخدمة اسم 

 )مستثمر/ شريك(

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
، الجواز الجديد بسبب فقدان الجوازقة الحرة وشركائهم من استخراج نقل اقامة الى تتيح هذه الخدمة لمستثمري المنط

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 
 المستثمرين

 الشركاء

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

الشتراطات المقدمة وا

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
صورة  - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن  -السفر  محضر افادة على فقدان جواز - تقرير الشرطة

 ي الستكمال االجراءات () يتطلب جواز االصل . بخلفية بيضاء شخصية

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 نقل اقامة من جواز الى جواز اخر بسبب فقدان الجواز :الخدمة اسم 

 موظف(/  )مدير

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة ريف تع
تتيح هذه الخدمة للمدراء وموظفي شركات المنطقة الحرة وشركائهم من استخراج نقل اقامة الى الجواز الجديد بسبب 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب فقدان الجواز ، 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 
 المدراء

 الموظفين

 

ن استيفاء التأكد م

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 f_loginhttps://eportal.afz.gov.ae/v ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
صورة  - أشهر 6 جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن -السفر  محضر افادة على فقدان جواز - تقرير الشرطة

 ) يتطلب جواز االصلي الستكمال االجراءات ( بخلفية بيضاء. شخصية

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

اخر )مستثمر/ نقل اقامة من جواز سفر الى جواز سفر  :الخدمة اسم 

 شريك(
 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب ، اج نقل اقامة الى الجواز الجديدتتيح هذه الخدمة لمستثمري المنطقة الحرة وشركائهم من استخر 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 
 المستثمرين

 ركاءالش

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 al.afz.gov.ae/vf_loginhttps://eport ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
 بخلفية بيضاء. صورة شخصية - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 ) يتطلب جواز االصلي الستكمال االجراءات (

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 جرائي ا نوع الخدمة :  موظف(/  )مدير نقل اقامة من جواز سفر الى جواز سفر اخر :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب تتيح هذه الخدمة للمدراء وموظفي شركات المنطقة الحرة وشركائهم من استخراج نقل اقامة الى الجواز الجديد ، 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديعمل ) ايام 4

 
 المدراء

 الموظفين

 

ء التأكد من استيفا

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
ستكمال ) يتطلب جواز االصلي ال بخلفية بيضاء. صورة شخصية - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 االجراءات (

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  تغيير مهنة )مستثمر/ شريك( :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
المعمول القوانين السياسات وحسب طقة الحرة وشركائهم من استخراج تغيير مهنة ، تتيح هذه الخدمة لمستثمري المن

 في منطقة عجمان الحرة.بها 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 
 المستثمرين

 الشركاء

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة جازمدة االن

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://  

 الوثائق المطلوبة:
) يتطلب جواز االصلي الستكمال  بخلفية بيضاء. صورة شخصية - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 االجراءات (

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  تغيير مهنة )مدير / موظف( :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمدراء وموظفي شركات المنطقة الحرة من استخراج تغيير مهنة ، 

 في منطقة عجمان الحرة.ا المعمول به

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 
 المدراء

 الموظفين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( er portalcustomبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 بة:الوثائق المطلو
) يتطلب جواز االصلي الستكمال  بخلفية بيضاء. صورة شخصية - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 االجراءات (

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  )مستثمر / شريك(   تعديل بيانات االقامة :خدمة الاسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة لمستثمري المنطقة الحرة وشركائهم من استخراج تعديل بيانات االقامة ، 

 في منطقة عجمان الحرةالمعمول بها 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (ديعاعمل ) ايام 4

 
 المستثمرين

 الشركاء

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
) يتطلب جواز االصلي الستكمال  بخلفية بيضاء. شخصية صورة - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 االجراءات (

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  تعديل بيانات اإلقامة )مدير / موظف( :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب تتيح هذه الخدمة للمدراء وموظفي شركات المنطقة الحرة من استخراج تعديل بيانات االقامة ، 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديعمل ) ايام 4

 
 المدراء

 الموظفين

 

التأكد من استيفاء 

لشركة أو المؤسسة أو ا

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
 بخلفية بيضاء. صورة شخصية - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 ات () يتطلب جواز االصلي الستكمال االجراء

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  تعديل عقد العمل :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب ج تعديل بيانات عقد العمل ، تتيح هذه الخدمة لموظفي شركات المنطقة الحرة من استخرا

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 

 يوم عمل 2

 

 الموظفين

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 ديم:قنوات التق

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103dapp/i-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: ustomerapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzc  

 السفر صورة جواز - رسالة تعديل الراتب -ة ة االقامصور  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  لخدمة : نوع ا تعديل وضعيه الشخص في الدولة بدل المغادرة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة الحصول على تعديل وضعية الشخص في 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب الدولة بدل المغادرة 

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديعمل ) ايام 4

 المستثمرين 

 الشركاء

 اتموظفي الشرك

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 .بخلفية بيضاء صورة شخصية - أشهر  6ن جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل ع - صورة اذن الدخول الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  نقل كفالة داخلي -المنطقة الحرة  إلىنقل كفالة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة ف تعري
السياسات حسب  تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة من استخراج نقل كفالة

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 4

 المستثمرين 

 الشركاء

 موظفي الشركات

 

التأكد من استيفاء 

الشركة أو المؤسسة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
 بخلفية بيضاء. صورة شخصية - أشهر 6جواز السفر ساري الصالحية لمدة التقل عن 

 وثيقة استالم المستحقات ) للموظفين (

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  تأشيرة عمل -التعميم/ إقامة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب  شركات المنطقة الحرة من استخراج التعميمتتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 

 ايام عمل 4

 المستثمرين 

 الشركاء

 موظفي الشركات

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام ستهدفةالفئة الم اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-s.apple.com/ae/app/afzhttps://app 

Android: m/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.co  

 .بخلفية بيضاء صورة شخصية - صورة جواز السفر -التأشيرة صورة االقامة او  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  إلغاء التعميم  –كف البحث  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء وموظفي شركات المنطقة الحرة من استخراج كف بحث 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 

 ايام عمل 5

 نالمستثمري 

 الشركاء

 موظفي الشركات

 

التأكد من استيفاء 

المؤسسة أو الشركة أو 

المعرض لكافة الوثائق 

واالشتراطات المقدمة 

 للطلب

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 .اءبخلفية بيض صورة شخصية - أشهر 6حية لمدة التقل عن صورة جواز السفر ساري الصال - التأشيرةصورة االقامة او  الوثائق المطلوبة:

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  كف بحث لصاحب القضية :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب القضايا( صاحب للمستثمرين )أتقسيط المبالغ المستحقة الخدمة تقديم طلب يح هذه تت

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

 -  المستثمرين  يوم عمل 
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 حسب المرفقات المطلوبة الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  رفع منع سفر :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
بعد سداد كافة مستحقات المنطقة  رفع التعميم مع رفع منع السفرالقضايا( صاحب )أ ينمر تتيح هذه الخدمة للمستث

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  الحرة

 -  المستثمرين  يوم عمل 
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 اصل ايصاالت الدفع معتمدة من قبل ادارة المالية لدى منطقة عجمان الحرة لمطلوبة:الوثائق ا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  منطقة الحرة وشركائهمقامة لمستثمري الإلغاء إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب تتيح هذه الخدمة للمستثمرين والشركاء من استخراج إلغاء اقاماتهم 

 عجمان الحرة.

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 3
 

 المستثمرين

 الشركاء
 

الة الغرامات في حدفع 

مدة العن  التأخير

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز القانونية 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 صورة جواز السفر -اإلقامة صورة  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات اإلقامة

 اجرائي  نوع الخدمة :  قامة لموظفي شركات المنطقة الحرةإلغاء إ :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب موظفي شركات المنطقة الحرة من استخراج إلغاء اقاماتهم لتتيح هذه الخدمة 

 جمان الحرة.منطقة ع

 
 (عاجليوم عمل ) 2

 (عاديايام عمل ) 3
 

موظفي شركات 

 المنطقة الحرة
 

الغرامات في حالة دفع 

مدة العن  التأخير

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز القانونية 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 استالم المستحقات  نموذج – صورة جواز السفر -اإلقامة صورة  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات المرافق

 اجرائي  نوع الخدمة :  تسليم مفتاح :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب المؤجرة مفتاح الوحدة االستثمارية  استالمللمستثمرين تتيح هذه الخدمة 

 منطقة عجمان الحرة.

  ساعات 4 
 المستثمرين

 الشركات
 

صالحية وسريان 

 الرخصة التجارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 أو بطاقة الهوية أو بطاقة العمل( راثبات شخصية )جواز السف ائق المطلوبة:الوث

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات المرافق

 اجرائي  نوع الخدمة :  تركيب لوحه تعريفية :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
 – المكاتب –)المكاتب التنفيذية  وحدة االستثماريةلل و الشركات تركيب لوحة تعريفيةتتيح هذه الخدمة للمستثمرين 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب المهن الحرة(  –مركز االعمال 

  ساعات 4 
 المستثمرين

 الشركات
 

صالحية وسريان -

 الرخصة التجارية

 حكامالشروط و اال الفئة المستهدفة مدة االنجاز فقط للمكاتب -

 قنوات التقديم:

 الحضور الشخصي

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-le.com/ae/app/afzhttps://apps.app 

Android: re/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://play.google.com/sto  

 أو بطاقة الهوية أو بطاقة العمل( راثبات شخصية )جواز السف الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات المرافق

 اجرائي  نوع الخدمة :  طلب صيانة :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب والمستودعات(  الحصول على خدمة صيانة الوحدات االستثمارية )المكاتب تتيح هذه الخدمة

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

  ايام عمل 7 – 2 
 المستثمرين

 الشركات
 

وجود عقد ايجار 

 ورخصة سارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalوابة العمالء ) ب

ISO : i2610314509app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: rapphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustome  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  االضافات تنفيذ التعديالت و :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
من استيفائها كل الشروط  بعد التأكد وحدة االستثماريةلل علىالت التعدي إلضافةتتيح هذه الخدمة الحصول على تصريح 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  المطلوبة

  ساعة 12 
 المستثمرين

 الشركات
 

وجود عقد ايجار 

 ورخصة سارية
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 رسومات الخاصة بالتعديالتال -رسالة طلب  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  تسجيل المورديين للمستثمرين :الخدمة اسم 

 :دمة الختعريف 

  الحرة المنطقة اسوار داخل للمستثمرين ومتطلبات ديها خدماتتتيح هذه الخدمة للمستثمرين تسجيل الشركات الخارجية التي ل

القوانين السياسات وحسب  بموجبه يحق للشركة المسجلة استخراج تصاريح دخول المنطقة الحرةسنوي،  بشكل التجديد ويتم

 رة.في منطقة عجمان الحالمعمول بها 

 
 يوم عمل

 
 المستثمرين

 

في  ةلان تكون مسج

دائرة التنمية 

االقتصادية أو رخصـة 

 من المنطقة الحرة
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

     /:eprocurement.afz.gov.ae/https موقع تجاريالحضور الشخصي او من خالل  قنوات التقديم:

 الشركة نبذة عن – جدشهادة عضويـة من غرفة التجارة والصناعة  أن و – صورة من الرخصة التجارية الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eprocurement.afz.gov.ae/


 

 

 

 

 خدمات التصاريح

عمل مقاول من الباطن مع مقاول ) المؤقت التسجيل :الخدمة اسم 

 (لشهرين فقط -مسجل

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 

كات عقود هاتتيح هذه الخدمة للمستثمرين تسجيل الشركات الخارجية التي لدي ا، ويعتبر هذا التسجيل مؤقت، وينتهي معه وشرا

مسجلة استخراج تصاريح دخول المنطقة الحرة , يتم دفع رسوم التسجيل في بانتهاء العقد المبرم بينهما، وبموجبه يحق للشركة ال

في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب  المعنيـة اإلدارةموقع تجاري وبعد اعتماد التسجيل , تحويله ألخذ التصريـح من 

 عجمان الحرة.

  المستثمرين  يوم عمل 
كة مع  وجود عقد شرا

 لحرةشركات المنطقة ا
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

     https://eprocurement.afz.gov.ae موقع تجاريالحضور الشخصي أو من خالل  قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:
عقد  – رسالة تعهد والتزام من شركة المنطقة الحرة – ة الخارجية(رخصة تجارية سارية )الشركة المنطقة الحرة و الشرك

 اتفاق بين الشركة الخارجية و شركة المنطقة الحرة

 

 

https://eprocurement.afz.gov.ae/


 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  الخارجية ةالمساح مؤقت الستخدامتصريح  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
كون لمدة تو  للوحدة االستثماريةتتيح هذه الخدمة للمستثمرين الحصول على الموافقة الستغالل المساحة الخارجية 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  حسب التصريح يهامحددة ومتفق عل

 
 يوم عمل

 ثمرينالمست 

 الشركات

 

وجود عقد ايجار 

ورخصة سارية توفر 

المساحة وشروط االمن 

 والسالمة
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 أو بطاقة الهوية أو بطاقة العمل( راثبات شخصية )جواز السف -رسالة طلب  الوثائق المطلوبة:

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات التصاريح

صدار شهادة عدم ممانعة )أعمال البناء واالنشاء إجراء إ :الخدمة اسم 

 والحفريات(

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 

لتأكد من إصدار الموافقات ا بعدحفر داخل المنطقة الحرة و بناء وتشييدبأية أعمال الموافقة على قيام الشركات الخاصة 

السياسات حسب باإلضافة الى الموافقة على قيام الجهات الحكمية بأعمال مماثلة  من جميع الجهات الحكومية والمعنية

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 يوم عمل

 

 المستثمرين

 كاتالشر 

 الموردين

 الشركاء 

 
 ال يوجد.

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 مجال عمل –مخططات معتمدة  –رخصة  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 



 

 

 

 

 دمات التصاريحخ

 اجرائي  نوع الخدمة :  ليات والمعداتتصاريح الدخول اليومية لمركبات النقل واآل :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب  والمعدات،تتيح هذه الخدمة الحصول على تصريح دخول يومي لمركبات النقل واالليات 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

  دقيقتين 

شركات المنطقة 

 الحرة

 شركات النقل

 

  تحديد جهة الزيارة 

  االلتزام بقوانين العمل في

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز المنطقة الحرة

 الحضور الشخصي لبوابات المستودعات قنوات التقديم:

 االماراتية بطاقة الهوية  -  ملكية المركبة   -  رخصة القيادة الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  تصاريح الدخول اليومية للزوار :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في منطقة المعمول بها القوانين السياسات وحسب ، للشخصلحصول على تصريح دخول يومي تتيح هذه الخدمة ا

 عجمان الحرة.

 تحديد سبب الزيارة  الزوار  دقيقتين 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة اإلنجازمدة 

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  -الشخصي لبوابات المستودعات الحضور 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 تأشيرة الزيارة  /جواز سفر  -   االماراتيةهوية بطاقة ال الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  مؤقت لموظفي الشركات المتعاقدة ولخدل تصريح شهري :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات ، حسب لموظفي الشركات المتعاقدة (شهريمؤقت )ل على تصريح دخول الحصوتتيح هذه الخدمة 

 .في منطقة عجمان الحرةالمعمول بها القوانين و

  يوم عمل 
موظفي الشركات 

 المتعاقدة
 

التسجيل في موقع 

  تجاري
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login( portal customer)وابة العمالء ب -الحضور الشخصي 

ISO : i1031450926app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: pphttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomera  

 الوثائق المطلوبة:

نسخة من  -ء بيضا صورة شخصية بخلفية -الهوية اإلماراتية  بطاقة نسخة من –نسخة من العقد الداخلي بين الشركتين 

تعاقدة مسجلة في رسالة ال مانع من المنطقة الحرة األخرى )إذا كانت الشركة الم –الرخصة التجارية للشركة المتعاقدة 

 مناطق حرة أخرى(

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  مؤقت للموردين ولخدشهري ل تصريح :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات و، حسب نللموردي (شهريمؤقت )هذه الخدمة الحصول على تصريح دخول تتيح 

 منطقة عجمان الحرة.

  الموردين  يوم عمل 
التسجيل في موقع 

   تجاري
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:

صورة  –الهوية اإلماراتية بطاقة نسخة من - قامةر مع صفحة االنسخة من جواز السف-المورد  شركةرسالة طلب من ال

رسالة ال مانع من المنطقة الحرة األخرى )إذا كانت  –سخة من الرخصة التجارية للشركة الموردة ن-شخصية بخلفية بيضاء 

 الشركة الموردة مسجلة في مناطق حرة أخرى(.

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 خدمات التصاريح

مؤقت للشركة )فرع( بمنطقة  ولخدشهري ل تصريح :الخدمة اسم 

 عجمان الحرة

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
بمنطقة عجمان الحرة، على أن تكون  للشركة )األخت( (شهريمؤقت ) تتيح هذه الخدمة الحصول على تصريح دخول

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب ، شركتين مسجلة باسم صاحب الرخصة نفسهال

 اليوجد  موظفي شركات  االخت  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login( portal customer)بوابة العمالء 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
 – ماراتيةنسخة من الهوية اإل - سخة من جواز السفر مع صفحة االقامةن -خت نسخة من الرخصة التجارية للشركة اال

 رسالة ال مانع من المنطقة الحرة األخرى )إذا كانت الشركة مسجلة في مناطق حرة أخرى(. - صورة شخصية بخلفية بيضاء

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  تصريح شهري لدخول مؤقت للمتدربين :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
في المعمول بها القوانين السياسات وحسب  للمتدربين، (شهريمؤقت )الحصول على تصريح دخول تتيح هذه الخدمة 

 منطقة عجمان الحرة.

 ال يوجد  ينللمتدرب  يوم عمل 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  -الحضور الشخصي 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:

رسالة المانع من الجهة  –رسالة تعهد من شركة منطقة عجمان الحرة في حال عدم وجود إقامة )لمتدرب تحت االختبار( 

ز نسخة من جوا -نسخة من بطاقة الهوية اإلماراتية )للطلبة المقيمين(  –ضاء صورة شخصية بخلفية بي –الدراسية 

 سخة من  التأشيرة  )في حال عدم وجود إقامة )لمتدرب تحت االختبار(.ن -السفر مع صفحة االقامة 

 

 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  مؤقت للزائرين  ولخدل تصريح شهري :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
 –تأشيرة زيارة  –لغير حاملي اإلقامة )تأشيرة سياحية  (شهريمؤقت ) الحصول على تصريح دخولتتيح هذه الخدمة 

 في منطقة عجمان الحرة.مول بها المعالقوانين السياسات وحسب  تأشيرة عند الوصول(،

 ال يوجد  الزائرين   يوم عمل 

 الشروط واالحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login( portal customer)بوابة العمالء 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 الوثائق المطلوبة:
تأشيرة  –نسخة من التأشيرة )تأشيرة سياحية  –نسخة من جواز السفر  – عجمان الحرة منطقة شركة من تعهد رسالة

 صورة شخصية بخلفية بيضاء –تأشيرة عند الوصول(  –ة زيار 

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  مؤقت لموظفي على كفالة ذويهم  ولخدل تصريح شهري :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
القوانين السياسات وحسب  ذويهم، كفالة على لموظفين (شهريمؤقت ) الحصول على تصريح دخولتيح هذه الخدمة ت

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها 

  يوم عمل 
موظفين على كفالة 

 ذويهم 
 ال يوجد 

 الشروط واالحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login( portal customer)بوابة العمالء 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

dAndroi: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 المطلوبة:الوثائق 

نسخة من جواز السفر مع  –نسخة من بطاقة العمل الصادرة من منطقة عجمان الحرة  –ال مانع من الكفيل  رسالة

صورة شخصية بخلفية  –نسخة من بطاقة الهوية اإلمارتية للكفيل  –إلمارتية نسخة من بطاقة الهوية ا-صفحة اإلقامة 

 بيضاء. 
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 خدمات التصاريح

 -للحاوية الواحدة  –ريح موقف بحرم المنطقة الحرة تص :الخدمة اسم 

 شهري
 اجرائي  نوع الخدمة : 

 :الخدمة تعريف 
، دعات لدى منطقة عجمان الحرةتوفير مواقف خاصة لحاويات الشركات العاملة في منطقة المستو تتيح هذه الخدمة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب 

  يوم عمل 
الشركات العاملة في 

 منطقة المستودعات
 

رخصة  صالحية سريان

 الشركة
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 صريح موقف حاويةطلب ت ة:الوثائق المطلوب

 

 

 



 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  تصاريح الخدمة الذاتية :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 

رة رجية للمنطقة الحاباستخدام المساحة الداخلية والخ تتيح هذه الخدمة الحصول على تصريح يسمح للبنوك والشركات

في المعمول بها القوانين السياسات وحسب  ة الصراف االلي واجهزة الخدمات الذاتيةز لتقديم خدماتهم من خالل اجه

 منطقة عجمان الحرة.

  يوم عمل 
 البنوك

 الشركات
 

صالحية سريان الرخصة 

التجارية الخارجية او 

 الحكامالشروط و ا الفئة المستهدفة مدة االنجاز رخصة المنطقة الحرة

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

موذج استمارة ن - في حال البنوك يجب ارفاق صورة الرخصة التجارية في دائرة التنمية االقتصادية )مصرف البنك المركزي(

صادية لجميع التصاريح صة التجارية الصادرة من التنمية االقتالرخ –ايصاالت الدفع  – وعقد اتفاقية الطرفين -التصريح 

 صورة جواز سفر صاحب العالقة –

 

 



 

 

 

 

 خدمات التصاريح

 اجرائي  نوع الخدمة :  عالنيإتصريح  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
تركيب اللوحة االعالنية فقط وليس مضمون وشكل للبنوك و الشركات ب تصريح يسمحتتيح هذه الخدمة الحصول على 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات وحسب  عالن أو المدةاإل

  الشركات  يوم عمل 

صالحية سريان الرخصة 

التجارية الخارجية او 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز رخصة المنطقة الحرة

 الحضور الشخصي قنوات التقديم:

 الوثائق المطلوبة:

موذج استمارة ن - الرخصة التجارية في دائرة التنمية االقتصادية )مصرف البنك المركزي( صورةحال البنوك يجب ارفاق في 

صة التجارية الصادرة من التنمية االقتصادية لجميع التصاريح الرخ –ايصاالت الدفع  – وعقد اتفاقية الطرفين -التصريح 

 صورة جواز سفر صاحب العالقة –

 

 

 

 



 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  لشركات النفايات العامةإصدار تصريح  :الخدمة اسم 

 .تتيح هذه الخدمة لشركات  العاملة في جمع ونقل النفايات العامة تقديم الخدمة للمستثمرين في المناطق الحرة :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

اخلية الشركات الد

 والخارجية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين *

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات والقوانين 

 المنطقة الحرة  الصادرة عن

 باإلشتراطات يتمعدم االلتزام  * 

 سحب التصريح. 

على  أو شطب * أي تعديالت

 يتم الغائه التصريح 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: y.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapphttps://pla  

  سخة من ترخيص المركباتن -عتماد دائرة البلدية والتخطيط عجمان إ -نسخة من  الترخيص  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
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 اريحالتصخدمات 

إصدار تصريح لشركات النفايات   :الخدمة اسم 

 المصنفة

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 العاملة في جمع ونقل مواد إعادة التدوير تقديم الخدمة للمستثمرين في المناطق الحرة للشركاتتتيح هذه الخدمة   :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  بقوانين االلتزام 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات والقوانين 

 المنطقة الحرة  الصادرة عن

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

  سحب التصريح. يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( tomer portalcusبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 نسخة من ترخيص المركبات -البلدية والتخطيط إعتماد دائرة  -التي يتم التعامل معها  قائمة المواد -الرخصة التجارية  طلوبة:الوثائق الم

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
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 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  كات النفايات الخطرة إصدار تصريح لشر  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
تقديم الخدمة للمستثمرين في المناطق النفايات الخطرة تتيح هذه الخدمة لشركات األطراف الثالثة العاملة في جمع ونقل مواد  

 الحرة

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  سالمة وال

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات 

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

 سحب التصريح.  يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ن ترخيص المركباتمنسخة  -البلدية والتخطيط إعتماد دائرة  -التي يتم التعامل معها  قائمة المواد -ارية الرخصة التج الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

إصدار تصريح لشركات مكافحة   :الخدمة اسم 

  الحشرات 

 اجرائي  نوع الخدمة : 

 تقديم الخدمة للمستثمرين في المناطق الحرةمكافحة الحشرات  تتيح هذه الخدمة لشركات   :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

بالتعليمات والقوانين * االلتزام 

 المنطقة الحرة  الصادرة عن

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

  سحب التصريح. يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 tal.afz.gov.ae/vf_loginhttps://epor ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ستخدمة في المعالجة قائمة المواد الم - لمركباتنسخة من ترخيص ا -عجمان البلدية والتخطيط إعتماد دائرة  -الرخصة التجارية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 
 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  نقل نفايات مصنفةإصدار تصريح مركبة   :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
تتطلب منهم الحصول على تصريح لسيارات  المصنفة الصحة والسالمة والبيئة في مجال النفايات  إدارةة للعمل من قبل الشركات المخول 

 النقل.

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

ات * االلتزام بالتعليم

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

  سحب التصريح. يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 .gov.ae/vf_loginhttps://eportal.afz ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 لكية السيارة صورة من م -ائمة بالمواد المراد تدويرها ق -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  اعتماد شركات األغذية والبيئة والصحة  :الخدمة اسم 

 لشركات إعتماد المخططات للخدمات الخاصة بالصحة والسالمة والبيئة  لتتيح هذه الخدمة   :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات 

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات لتزام عدم اال * 

 سحب التصريح. يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 خطط تنظيمي تم إعدادة من شركة إستشارات في مجال الصحة والسالمة والبيئةم -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  نقل نفايات خطرة إصدار تصريح مركبة   :الخدمة اسم 

 صريح لسيارات النقل.الصحة والسالمة والبيئة في مجال النفايات الخطرة تتطلب منهم الحصول على ت إدارةالشركات المخولة للعمل من قبل   :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات 

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

 سحب التصريح. يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة جازمدة اإلن

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp/https:/  

 قائمة بالمواد الخطرة   -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  نقل مواد غذائية  إصدار تصريح مركبة   :الخدمة م اس

 التي تنقل تلك المواد تتطلب منهم الحصول على تصريح لسيارات المؤسسات الغذائية   :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

دولة الصادرة في  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات 

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

  سحب التصريح. يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ماد الشركة من قبل إدارة الصحة والسالمة والبيئةصورة من إعت -د الغذائية   ) جافة ، مبردة ، مجمدة ( قائمة بنوع الموا -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :  نقل النفايات األنشائية ح مركبة إصدار تصري  :الخدمة اسم 

 في مجال البناء تتطلب منهم الحصول على تصريح لسيارات النقل. AFZالشركات المخولة للعمل من قبل   :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

ولة الصادرة في د والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات والقوانين 

 المنطقة الحرة  الصادرة عن

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

 سحب التصريح.  يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

  دائرة البلدية والتخطيط عجمان إعتماد المؤسسة من -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :   إصدار تصريح تخزين مواد كيماوية   :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
الشركات المخولة للعمل من قبل وزارة الصحة والسالمة والبيئة في مجال المواد الكيميائية تتطلب منهم الحصول على تصريح لمكان  

 التخزين.

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 ة المتحدة اإلمارات العربي

* االلتزام بالتعليمات 

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

 سحب التصريح.  يتم

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 خطيط عجمان ئرة البلدية والتإعتماد المؤسسة من دا -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 التصاريحخدمات 

 اجرائي  نوع الخدمة :   إصدار تصريح موقع حاوية    :الخدمة اسم 

 تصريح لموقع حاوية نفايات عامة/معاد تدويرها تتطلب الحصول على حرة شركات المنطقة ال  :الخدمة تعريف 

 

 يوم عمل 3

 

الشركات الخارجية 

    والداخلية 

 

الصحة  االلتزام بقوانين 

الصادرة في دولة  والسالمة 

 اإلمارات العربية المتحدة 

* االلتزام بالتعليمات 

 والقوانين الصادرة عن

 المنطقة الحرة 

باإلشتراطات عدم االلتزام  * 

  سحب التصريح. ميت

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء )  

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 حجم الحاوية  -موقع المخطط التنظيمي لل -رخصة مهنية  الوثائق المطلوبة:

 

 

https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التواصل

 اجرائي  نوع الخدمة :  شكاوي العماليةالمعالجة  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب تتيح هذه الخدمة لعمالة المنطقة الحرة برفع الشكاوي العمالية لضمان حقوقهم عند ارباب العمل 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 
 ايام عمل 10

 
أصحاب العمل 

المنطقة  مكفوليو

 الحره 

 
أن يكون احد المكفولين  -

لدى احدى شركات  

 مدة اإلنجاز المنطقة الحره
الفئة 

 المستهدفة

الشروط و 

 االحكام

 قنوات التقديم:
 www.afz.aeالموقع األلكتروني  –الحضور الشخصي 

 06 7011568االبالغ عن الرواتب المتأخرة :   - labour.disputes@afz.ae لكتروني: البريد اال 

 عقد العمل  -المستندات الخاصة بالشكوى  الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

http://www.afz.ae/
mailto:labour.disputes@afz.ae
mailto:labour.disputes@afz.ae


 

 

 

 

 خدمات التواصل

 اجرائي  نوع الخدمة :  سة اقتراحات المتعامليندرا :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
حسب تتيح هذه الخدمة الحرة طرح األفكار و المقترحات التحسينية من خالل القنوات المتاحة في منطقة عجمان الحرة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين السياسات و

  ايام عمل 3 
 المستثمرين

 المتعاملين
 ال يوجد 

 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة االنجاز

 قنوات التقديم:

  info@afz.aeالبريد االلكتروني  -الزيارات الميدانية  – الحضور الشخصي

  https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

mailto:info@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 خدمات التواصل

 اجرائي  نوع الخدمة :  معالجة شكاوي المتعاملين  :الخدمة اسم 

 :الخدمة تعريف 
السياسات حسب من خالل القنوات المتاحة في منطقة عجمان الحرة حل شكاوي المتعاملين تتيح هذه الخدمة الحرة 

 في منطقة عجمان الحرة.المعمول بها القوانين و

 ال يوجد  عاملينالمت  ايام عمل 3 
 الشروط و االحكام الفئة المستهدفة مدة اإلنجاز

 قنوات التقديم:

  info@afz.aeالبريد االلكتروني  -الزيارات الميدانية  –الحضور الشخصي 

 https://eportal.afz.gov.ae/vf_login ( customer portalبوابة العمالء ) 

ISO : i1450926103app/id-customer-https://apps.apple.com/ae/app/afz 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp  

 ال يوجد الوثائق المطلوبة:

 

 

 

 

mailto:info@afz.ae
https://eportal.afz.gov.ae/vf_login
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://apps.apple.com/ae/app/afz-customer-app/id1450926103i
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afza.afzcustomerapp


 

 

 

 

 ميثاق خدمة المتعاملين

ل تجربة نحرص في منطقة عجمان الحرة على تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات متعاملينا، وضمن اعلى معايير الجودة المحلية والعالمية، لتحقيق افض

 بالقوة وااللتزام والشفافية والمصداقية .خالل بناء عالقة متبادلة تتسم  وذلك منخدمات، اوعند التقديم على العملنا  فريق مع عاملتلهم عند ال

 

 ملتزمون اتجاهكم 

 االحترافية 

 نستقبلكم بكل احترام ولطف وبشاشة 

 نجيب على استفساراتكم ونلبي جميع احتياجاتكم 

 يتمتع فريق عملنا بدرجة عالية من االحترافية والمهنية في تقديم الخدمات 

 الجودة

 ن خالل قنوات مبتكرةنضمن لكم جودة المعلومات والخدمات م 

 ملتزمون بتطبيق افضل المعايير العالمية لضمان الجودة في تقديم الخدمات 

 السرعة

 نقدم لكم خدمات متميزة مع المحافظة على الجودة والسرعة الممكنة 

 التحسين المستمر على رحلة المتعامل لتقديم خدمات سريعة ومتميزة 

  التواصل

 هله تلبي احتياجاتكمنضمن لكم قنوات تواصل مبتكرة وس 

 االلتزام بالتواصل الفعال الذي يحقق عالقة صحية تبادلية 

 المرافق

 نوفر لكم مرافق نظيفة وحديثة متكاملة تلبي احتياجات جميع متعاملينا 

 نوفر لكم مرافق تراعي اصحاب الهمم وكبار السن وجميع الفئات االستثنائية 

 الدعم

 كاويكم من خالل وسائل التواصل نضمن سرعة االستجابة لمالحظاتكم ووش

 المعتمدة 

 نرحب بمقترحاتكم في تطوير خدماتنا 

  نوفرلكم جميع متطلباتكم من معلومات عن خدماتنا من خالل دليل خدمات

 منطقة عجمان الحرة 

 الخصوصية

  نضمن لكم سرية وخصوصية معلوماتكم 

 لتحقيق سعادتكم ما نرجوه منكم

 موظفينا مع باحترام التعامل  

 فير كافة الوثائق والمستندات المطلوبة لنتمكن من تقديم  افضل خدمة لكم و تو

 المرجوة .والجودة بالسرعة 

 للوصل لرضاكم. خدماتنا مستوى تطوير مقترحاتكم ومالحظاتكم لدعم تقديم 

 لك الخدمة تقديم لنا يتسنى حتى المحدد، الوقت في موظفينا استفسارات على الرد 

 .  زمنية مدة ضمن

 من خالل قنوات التواصل المختلفة . بشكل دوري كميث بياناتتحد 

 طالع لتكونوا على ا المتوفره لدى المنطقة الحره  قنوات التواصلعبر بعتنا متاالتفاعل و

 على كل ما هو جديد 

 



 

 

 

 

كز اسعاد المتعاملين رحلة المتعامل   من خالل مرا
 

 

 

 

 
 

 التوعية والذكير .1

 االستقصاء والتحضير .2

كز.3  اسعاد المتعاملين  الوصول الي مرا

 االستفسار واالستعالم .4

 االنتظار .5

 الحصول على الخدمة .6

 التواصل والمتابعة .7

 انجاز الخدمة.8

 ما بعد تقديم الخدمة.9



 

 

 

 
 

 

 

كز ا  التصال رحلة المتعامل من خالل مرا

 

 

  

 

 •        

 االتصال.1

 بدء المحادثة.2

 بدء الخدمة.3

 التواصل أثناء أنتظار الخدمة .4

 انجاز الخدمة .5



 

 

 

 

 

 

  الموقع االلكتروني / والتطبيق الذكي رحلة المتعامل من خالل 
 

  

 

 

   المحتوى المعلوماتي   سهولة الوصول

 التوعية والتشجيع .1

 سهولة الوصول  .2

 التصميم   .3

 المحتوى المعلوماتي     .4

طلب الحصول على  .5

 الخدمة    

 التواصل والمتابعة وانجاز  الخدمة     .6

 ما بعد تقديم الخدمة     .7


