
 

 

 رسوم قطاع الجنسية و اإلقامة
 

 طلبات اإلقامة
 

 الخدمة الجهة

 الرسوم

 محلي اتحادي

 120 200 جديد/خدم لكفيل مواطن ابو ظبي

 100 100 جديد/اقامة لكفيل مواطن ابو ظبي

 120 5000 جديد/خدم لكفيل مقيم ابو ظبي

 120 200 تجديد/خدم لكفيل مواطن ابو ظبي

 100 100 لكفيل مواطنتجديد/إقامة  ابو ظبي

 120 5000 تجديد/خدم لكفيل مقيم ابو ظبي

 100 100 مرافقين/إضافة مرافق ابو ظبي

 100 100 مرافقين/إضافة مرافق من تأشيره ابو ظبي

 100 100 مرافقين/نقل مرافق ابو ظبي

 نقل اقامة لجواز جديد/بسبب جواز سفر جديد ابو ظبي
 

100 

 اء إقامهالغاء إقامة/إلغ ابو ظبي
 نقل كفالة/خدم لكفيل مواطن ابو ظبي  
 

500 

 نقل كفالة/إقامة لكفيل مواطن ابو ظبي
 نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم ابو ظبي  
 

500 

 120 200 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/خدم لكفيل مواطن ابو ظبي

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة لكفيل مواطن ابو ظبي

 120 5000 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم و ظبياب

 120 200 جديد/خدم لكفيل مواطن العين

 100 100 جديد/إقامة لكفيل مواطن العين

 120 5000 جديد/خدم لكفيل مقيم العين

 120 200 تجديد/خدم لكفيل مواطن العين

 100 100 مرافقين/إضافة مرافق العين

 لجواز جديد/بسبب جواز سفر جديد نقل اقامة العين
 

100 

 الغاء إقامة/إلغاء إقامه العين
 نقل كفالة/خدم لكفيل مواطن العين  
 

510 

 130 200 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/خدم لكفيل مواطن العين

 100 100 تجديد/إقامة لكفيل مواطن العين

 100 100 مرافقين/إضافة مرافق من تأشيره العين

 نقل كفالة/إقامة لكفيل مواطن العين
 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة لكفيل مواطن العين  

 120 5000 تجديد/خدم لكفيل مقيم العين

 100 100 مرافقين/نقل مرافق العين

 نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم العين
 

510 

 110 5000 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم العين

 100 100 عمال -جديد/عمل  عجـمان

 100 100 جديد/إقامة عجـمان

 600 100 شريك-مستثمر-جديد/عمل عجـمان

 100 100 حكومة أو شبه حكومة-هجرة-جديد/عمل عجـمان

 100 200 كفيل مواطن )سنتان(-هجرة-جديد/عمل عجـمان



 

 100 5000 كفيل مقيم )سنة واحدة(-هجرة-جديد/عمل عجـمان

 نقل إقامة/من جواز إلى جواز عجـمان
 

200 

 100 100 مرافقون/إضافة مرافق عجـمان

 مرافقون/فصل مرافق عجـمان
 

100 

 نقل كفاله/طلب نقل كفاله عجـمان
 

100 

 نقل كفاله/حكومة إلى حكومة عجـمان
 100 100 جديد/إقامة لكفيل مواطن ام القيوين  

 100 100 جديد/إقامة لكفيل مقيم ام القيوين

 100 100 جديد/عمل ام القيوين

 100 100 حكومي-جديد/عمل ام القيوين

 100 100 شبه حكومية-جديد/عمل ام القيوين

 200 كفيل مواطن-جديد/عمل ام القيوين
 5000 كفيل مقيم-جديد/عمل ام القيوين 
 100 100 مرافقين/إضافة مرافق ام القيوين 

 100 100 أشيرهمرافقين/إضافة مرافق من ت ام القيوين

 60 100 كفيل مقيم -جديد/إقامة راس الخيمه

 110 100 عمال-جديد/عمل راس الخيمه

 210 100 شريك -جديد/مستثمر  راس الخيمه

 60 200 كفيل مواطن -جديد/خدم  راس الخيمه

 60 5000 كفيل مقيم -جديد/خدم  راس الخيمه

 100 100 مرافقون/إضافة مرافق راس الخيمه

 مرافقون/فصل مرافق لخيمهراس ا
 

100 

 مرافقون/إلغاء مرافق خارج الدولة راس الخيمه
 

150 

 أفراد -نقل إقامة/من جواز إلى جواز سفر جديد  راس الخيمه
 

100 

 كفيل مواطن -نقل كفالة/خدم  راس الخيمه
 

50 

 كفيل مواطن -نقل كفالة/إقامة  راس الخيمه
 

50 

 فيل مقيمك -نقل كفالة/خدم  راس الخيمه
 

50 

 100 100 عمال -جديد/عمل  الفجيره

 100 100 جديد/إقامة الفجيره

 100 100 كفيل حكومة -هجرة  -جديد/عمل  الفجيره

 110 200 كفيل مواطن -هجرة  -جديد/عمل  الفجيره

 110 5000 كفيل مقيم -هجرة  -جديد/عمل  الفجيره

 100 100 عمال -تجديد/عمل  الفجيره

 100 100 جديد/إقامةت الفجيره

 100 100 كفيل حكومة -هجرة  -تجديد/عمل  الفجيره

 110 200 كفيل مواطن -هجرة  -تجديد/عمل  الفجيره

 110 5000 كفيل مقيم -هجرة  -تجديد/عمل  الفجيره

 100 100 تجديد/مستثمر الفجيره

 100 100 مرافقين/إضافة مرافق الفجيره

 مرافقين/فصل مرافق الفجيره
 

100 

 نقل إقامة لجواز جديد/نقل إقامه الفجيره
 

100 

 إلغاء إقامة/إلغاء إقامة داخل الدولة الفجيره
 إلغاء إقامة/إلغاء إقامة خارج الدولة الفجيره  
 

100 

 100 100 إقامة لكفيل مقيم ابو ظبي

 100 100 إقامة لكفيل مقيم ابو ظبي

 فصل مرافق مع التمتع بنفس الصالحية ابو ظبي
 

100 



 

 نقل كفالة/إقامة لكفيل مقيم ابو ظبي
 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة لكفيل مقيم ابو ظبي  

 100 100 جديد/إقامة لكفيل مقيم العين

 100 100 تجديد/إقامة لكفيل مقيم العين

 مرافقين/فصل مرافق مع التمتع بنفس الصالحية العين
 

100 

 لكفيل مقيم نقل كفالة/إقامة العين
 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة لكفيل مقيم العين  

 أفراد( -إلغاء إقامة/لشخص داخل  الدولة )عمل عمال راس الخيمه
 

10 

 إلغاء إقامة/لشخص خارج الدولة راس الخيمه
 

100 

 60 100 كفيل مواطن-جديد/إقامة راس الخيمه

 100 100 من تأشيرة مرافقون/إضافة مرافق راس الخيمه

 110 100 حكومة وشبه حكومة -هجرة  -جديد/عمل راس الخيمه

 أفراد -نقل إقامة/من إمارة إلى إمارة أخرى  راس الخيمه
 

100 

 100 100 حكومة -جديد/عمل  ابو ظبي

 100 100 عمال -جديد/عمل  ابو ظبي

 100 100 حكومة -تجديد/عمل  ابو ظبي

 100 100 حكومة -تيجة نقل كفالة/عمل تثبيت إقامة ن ابو ظبي

 نقل كفالة/من حكومة إلى حكومة ابو ظبي
 100 100 عمال -تجديد/عمل  ابو ظبي  

 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل  ابو ظبي

 عمال -نقل كفالة/عمل  ابو ظبي
 

600 

 100 100 حكومة -جديد/عمل  العين

 100 100 حكومة -تجديد/عمل  العين

 حكومة -نقل كفالة/عمل  العين
 100 100 حكومة -تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل  العين  

 100 100 عمال -جديد/عمل  العين

 100 100 عمال -تجديد/عمل  العين

 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل  العين

 210 100 جديد/مستثمر ابو ظبي

 210 100 مستثمرتجديد/ ابو ظبي

 210 100 جديد/مستثمر العين

 210 100 تجديد/مستثمر العين

 100 تصحيح بيانات/طلب تعديل بيانات إقامه ابو ظبي
 تعديل بيانات/طلب تبديل مهنة العين 

 
20 

 نقل إقامه من إماره أخرى/طلب ابو ظبي
 نقل إقامه من إماره أخرى/طلب العين  
 /من جواز الى جوازنقل اقامة ام القيوين  
 

200 

 الغاء إقامة/خدم ام القيوين
 100 100 عمال -تجديد/عمل  عجـمان  

 100 100 تجديد/إقامة عجـمان

 600 100 شريك-مستثمر-تجديد/عمل عجـمان

 100 100 حكومة أو شبه حكومة-هجرة-تجديد/عمل عجـمان

 100 200 كفيل مواطن )سنتان(-هجرة-تجديد/عمل عجـمان

 100 5000 كفيل مقيم )سنة واحدة(-هجرة-تجديد/عمل مانعجـ

 إلغاء/طلب إلغاء إقامه عجـمان
 100 تجديد/إقامة لكفيل مواطن ام القيوين  

 



 

 100 100 تجديد/إقامة لكفيل مقيم ام القيوين

 100 100 تجديد/عمل ام القيوين

 100 100 حكومي-تجديد/عمل ام القيوين

 100 100 ه حكوميةشب-تجديد/عمل ام القيوين

 200 كفيل مواطن-تجديد/عمل ام القيوين
 5000 كفيل مقيم -تجديد/عمل هجرة  ام القيوين 
 60 100 كفيل مقيم -تجديد/إقامة راس الخيمه 

 110 100 عمال-تجديد/عمل راس الخيمه

 210 100 شريك -تجديد/مستثمر  راس الخيمه

 60 200 كفيل مواطن -تجديد/خدم  راس الخيمه

 60 5000 كفيل مقيم -تجديد/خدم  راس الخيمه

 60 100 كفيل مواطن-تجديد/إقامة راس الخيمه

 110 100 حكومة وشبه حكومة -هجرة  -تجديد/عمل راس الخيمه

 تصحيح بيانات/طلب تعديل بيانات إقامه الفجيره
 

200 

 100 100 جديد/مستثمر الفجيره

 ن مكفولتعميم عن مكفول/طلب تعميم ع الفجيره
 

100 

 150 100 عمل -جديد/طلب إقامة  الشارقه

 10 200 جديد/خدم لكفيل مقيم )سنة واحدة( الشارقه

 10 200 جديد/خدم لكفيل مواطن )سنتين( الشارقه

 150 100 المناطق الحرة -عمل -جديد/طلب إقامة  الشارقه

 100 100 أخرى -جديد/طلب إقامة  الشارقه

 100 100 المناطق الحرة -أخرى  -امة جديد/طلب إق الشارقه

 5210 100 جديد/مستثمر الشارقه

 150 100 عمل -تجديد/طلب إقامة  الشارقه

 10 200 تجديد/خدم لكفيل مقيم )سنة واحدة( الشارقه

 10 200 تجديد/خدم لكفيل مواطن )سنتين( الشارقه

 150 100 المناطق الحرة -عمل -تجديد/طلب إقامة  الشارقه

 100 100 أخرى -تجديد/طلب إقامة  شارقهال

 100 100 المناطق الحرة -أخرى  -تجديد/طلب إقامة  الشارقه

 50 100 مرافقين/إضافة مرافق الشارقه

 200 100 مرافقين/فصل مرافق من اإلقامة مع تجديد الشارقه

 مرافقين/فصل مرافق الشارقه
 

200 

 أفراد -ر قديم نقل إقامة لجواز جديد/من جواز سف الشارقه
 

200 

 أخرى -إلغاء إقامة/طلب إلغاء  الشارقه
 أفراد -نقل كفالة/طلب نقل  الشارقه  
 

200 

 شركات -نقل كفالة/طلب نقل  الشارقه
 

300 

 مستثمر أو شريك -نقل كفالة/طلب نقل  الشارقه
 

5100 

 100 500 تعديل وضع/من الزيارة إلى اإلقامة الشارقه

 ضع/في حال اإللغاء فقطتعديل و الشارقه
 

500 

 100 500 تعديل وضع/من الزيارة إلى العمل الشارقه

 الجامعة -تعديل وضع/في حال اإللغاء  الشارقه
 تعديل بيانات/طلب تبديل مهنة الشارقه  
 

100 

 أشهر 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  الشارقه
 

200 

 مرافقين/نقل مرافق ام القيوين
 

50 

 مرافقين/فصل مرافق م القيوينا
 

50 

 مرافقين/إلغاء مرافق ام القيوين
  



 

 عمال -طلب نقل كفاله/عمل  ام القيوين
 

400 

 عمل عمال -الغاء إقامة/داخل وخارج الدولة  ام القيوين
 

100 

 إقامة شخصية -الغاء إقامة/داخل وخارج  الدولة  ام القيوين
 طلب نقل كفاله/أخرى ام القيوين  
 عمال -إلغاء/طلب إلغاء إقامة عمل  عجـمان  
 

100 

 تصحيح بيانات/طلب تصحيح بيانات ام القيوين
 تصحيح بيانات/تغيير مهنة ام القيوين  
 

100 

 100 100 نقل اقامة لجواز جديد/بسبب الضياع أو التلف ابو ظبي

 100 100 نقل اقامة لجواز جديد/بسبب الضياع أو التلف العين

 400 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل  عجـمان

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة عجـمان

 100 100 شريك-مستثمر-تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل عجـمان

 100 100 حكومة أو شبه حكومة-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل عجـمان

 ديد/نقل إقامه من إمارة إلى إمارةنقل إقامة لجواز ج الفجيره
 100 200 كفيل مواطن-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل عجـمان  

 100 5000 كفيل مقيم-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل عجـمان

 100 100 شريك -جديد/مستثمر  ام القيوين

 100 100 شريك -تجديد/مستثمر  ام القيوين

 بيانات/تغيير مهنة تصحيح الفجيره
 

100 

 شركات -نقل إقامة لجواز جديد/من جواز سفر قديم  الشارقه
 

300 

 100 100 أفراد -إقامة  -نقل إقامة لجواز جديد/بسبب ضياع جواز السفر  الشارقه

 شركات -إلغاء إقامة/طلب إلغاء  الشارقه
 

10 

 إلغاء إقامة/طلب إلغاء خارج الدولة الشارقه
 

100 

 المناطق الحرة -أفراد  -نقل إقامة لجواز جديد/من جواز سفر قديم  قهالشار
 

200 

 المناطق الحرة -شركات  -نقل إقامة لجواز جديد/من جواز سفر قديم  الشارقه
 

300 

 المناطق الحرة -تعديل بيانات/طلب تبديل مهنة  الشارقه
 

100 

 من اإلمارات األخرىأشهر  6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  الشارقه
 

10 

 المناطق الحرة-أشهر 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  الشارقه
 

200 

 المناطق الحرة-أشهر من اإلمارات األخرى 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  الشارقه
 

10 

 200 100 عمل -إقامة  -نقل إقامة لجواز جديد/بسبب ضياع جواز السفر  الشارقه

 10 100 جديد/ديوان راس الخيمه

 10 100 تجديد/ديوان راس الخيمه

 100 100 مرافقون/نقل مرافق راس الخيمه

 شركات -نقل إقامة/من جواز إلى جواز سفر جديد  راس الخيمه
 

150 

 شركات -نقل إقامة/من إمارة إلى إمارة أخرى  راس الخيمه
 

150 

 يمكفيل مق -نقل كفالة/إقامة  راس الخيمه
 

50 

 150 100 عمال -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/عمل  راس الخيمه

 150 100 حكومة -هجرة  -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/عمل  راس الخيمه

 50 200 كفيل مواطن -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/خدم  راس الخيمه

 50 100 كفيل مواطن -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/إقامة  راس الخيمه

 50 5000 كفيل مقيم -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/خدم  راس الخيمه

 50 100 كفيل مقيم -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/إقامة  راس الخيمه

 خدم(-إلغاء إقامة/لشخص داخل  الدولة )حكومة راس الخيمه
 تصحيح بيانات/طلب تعديل بيانات إقامة راس الخيمه  
 

100 

 100 100 فقون/فصل مرافق مع تجديدمرا عجـمان

 تصحيح بيانات/طلب تعديل بيانات إقامة عجـمان
 

200 



 

 250 100 شريك -تثبيت إقامة بموجب نقل كفالة/مستثمر  راس الخيمه

 تصحيح بيانات/تغيير مهنة عجـمان
 

200 

 100 100 مرافقون/فصل مرافق مع تجديد راس الخيمه

 100 100 ن تأشيرةمرافقون/إضافة مرافق م عجـمان

 100 100 مرافقون/نقل مرافق عجـمان

 100 100 نقل إقامة لجواز جديد/بسبب ضياع جواز السفر عجـمان

 خدم -نقل كفالة/طلب نقل  الشارقه
 حكومة -نقل كفالة/طلب نقل  الشارقه  
 نقل كفاله/طلب نقل إقامة من إمارة أخرى عجـمان  
 

100 

 100 100 عمال -ة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل تثبيت إقامة نتيج عجـمان

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة عجـمان

 100 100 شريك-مستثمر-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل عجـمان

 100 100 كومةحكومة أو شبه ح-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل عجـمان

 100 200 كفيل مواطن-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل عجـمان

 100 5000 كفيل مقيم-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل عجـمان

 120 200 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم لكفيل مواطن ابو ظبي

 100 100 يت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/اقامة لكفيل مواطنتثب ابو ظبي

 120 5000 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم لكفيل مقيم ابو ظبي

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة لكفيل مقيم ابو ظبي

 100 100 حكومة -إمارة أخرى/عمل تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من  ابو ظبي

 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل  ابو ظبي

 210 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/مستثمر ابو ظبي

 130 200 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم لكفيل مواطن العين

 100 100 مة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة لكفيل مواطنتثبيت إقا العين

 110 5000 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم لكفيل مقيم العين

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة لكفيل مقيم العين

 100 100 حكومة -مل تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/ع العين

 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل  العين

 210 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/مستثمر العين

 100 حكومة أو شبه حكومة -عمل  -جديد/طلب إقامة  الشارقه
 حكومة أو شبه حكومة-هرأش 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  الشارقه 

 حكومة أو شبه حكومة -تعديل بيانات/طلب تبديل مهنة  الشارقه  
 حكومة أو شبه حكومة -أفراد  -نقل إقامة لجواز جديد/من جواز سفر قديم  الشارقه  
 100 100 مرافقين/فصل مرافق مع تجديد ابو ظبي  

 100 100 مرافقين/فصل مرافق مع تجديد العين

 100 500 تعديل وضع/طلب يمهراس الخ

 500 كفيل مواطن -تعديل وضع/طلب  راس الخيمه
 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل  راس الخيمه 

 100 100 حكومة أوشبه حكومة -هجرة  -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل راس الخيمه

 100 100 شريك -مة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/مستثمر تثبيت إقا راس الخيمه

 50 200 كفيل مواطن -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم  راس الخيمه

 50 5000 كفيل مقيم -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم  راس الخيمه

 50 100 كفيل مواطن -ارة أخرى/إقامة تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إم راس الخيمه

 50 100 كفيل مقيم -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة  راس الخيمه

 100 حكومة أو شبه حكومة -عمل  -تجديد/طلب إقامة  الشارقه
 200 500 تعديل وضع/من زيارة إلى إقامة عجـمان 



 

 200 500 امةتعديل وضع/من إلغاء تأشيرة الى إق عجـمان

 200 500 تعديل وضع/من إلغاء إقامة إلى إقامة عجـمان

 210 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/مستثمر ابو ظبي

 210 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/مستثمر العين

 أفراد -أشهر 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  العين
 

100 

 شركات -أشهر 6لدولة أكثر من تصاريح/الماكثين خارج ا العين
 

200 

 500 تعديل وضع/من الزيارة إلى اإلقامة العين
 500 تعديل وضع/في حال اإللغاء فقط العين 
 50 لألفراد-شهادة لمن يهمه األمر/تفاصيل اإلقامة والتأشيرة العين 
 100 للشركات-شهادة لمن يهمه األمر/تفاصيل اإلقامة والتأشيرة العين 
 500 تعديل وضع/من الزيارة إلى اإلقامة بيابو ظ 
 500 تعديل وضع/في حال اإللغاء فقط ابو ظبي 
 100 100 نقل اقامة لجواز جديد/بسبب تغيير الجنسية ابو ظبي 

 أفراد -( أشهر6طلب تصاريح/لماكثين خارج الدولة أكثر من ) ابو ظبي
 

100 

 شركات-( أشهر6ن )طلب تصاريح/لماكثين خارج الدولة أكثر م ابو ظبي
 

200 

 10 50 لألفراد-لمن يهمه األمر/تفاصيل اإلقامة والتأشيرة -إفاده  ابو ظبي

 10 100 للشركات-لمن يهمه األمر/تفاصيل اإلقامة والتأشيرة -إفاده  ابو ظبي

 الغاء إقامة/إلغاء إقامة الكفيل بدون المكفولين العين
 

100 

 الكفيل بدون المكفولينالغاء إقامة/إلغاء إقامة  ابو ظبي
 

100 

 نقل كفالة/خدم لكفيل مواطن الفجيره
 نقل كفالة/إقامة لكفيل مواطن الفجيره  
 نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم الفجيره  
 نقل كفالة/إقامة لكفيل مقيم الفجيره  
 حكومة -نقل كفالة/عمل  الفجيره  
 100 200 مواطن تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/خدم لكفيل الفجيره  

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة لكفيل مواطن الفجيره

 100 5000 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم الفجيره

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/إقامة لكفيل مقيم الفجيره

 100 100 حكومة-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل الفجيره

 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/عمل  الفجيره

 110 100 شريك-تثبيت إقامة نتيجة نقل كفالة/مستثمر الفجيره

 100 200 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم لكفيل مواطن الفجيره

 100 100 مواطنتثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/اقامة لكفيل  الفجيره

 100 5000 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/خدم لكفيل مقيم الفجيره

 100 100 تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة لكفيل مقيم الفجيره

 100 100 حكومة أو شبه حكومة-هجرة-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل الفجيره

 100 100 عمال -تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/عمل  جيرهالف

 110 100 شريك-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/مستثمر الفجيره

 أخرى-نقل كفالة/إقامة الفجيره
 100 100 أخرى-تثبيت إقامة نتيجة نقل إقامة من إمارة أخرى/إقامة الفجيره  

 600 100 مع إستمرارية الدراسة 02-81مة اإلبن لمن تجاوز سن تجديد/إقا عجـمان

 بشهر-تصاريح للماكثين خارج الدولة/أكثر من المدة القانونية عجـمان
 

100 

 بشهرين-تصاريح للماكثين خارج الدولة/أكثر من المدة القانونية عجـمان
 

200 

 بثالثة أشهر-يةتصاريح للماكثين خارج الدولة/أكثر من المدة القانون عجـمان
 

300 

 بأربعة أشهر-تصاريح للماكثين خارج الدولة/أكثر من المدة القانونية عجـمان
 

400 

 نقل كفالة/خدم لكفيل مواطن)مؤقت( العين
 

510 



 

 نقل كفالة/خدم لكفيل مقيم)مؤقت( العين
 

510 

 استرجاع الضمان/طلب استرجاع الضمان ام القيوين
 

100 

 عمال -مة نتيجة نقل كفالة/عمل تثبيت إقا ام القيوين
 

300 

 500 حكومة-تعديل وضع/من زيارة إلى إقامة عجـمان
 500 حكومة-تعديل وضع/من إلغاء تأشيرة الى إقامة عجـمان 
 500 حكومة-تعديل وضع/من إلغاء إقامة إلى إقامة عجـمان 
 100 100 مرافقين/فصل مرافق مع تجديد الفجيره 

 100 100 فة مرافق من تأشيرهمرافقين/إضا الفجيره

 100 100 مرافقين/نقل مرافق الفجيره

 إلغاء إقامة/إلغاء إقامة الكفيل بدون المكفولين الشارقه
 

100 

 600 100 مع إستمرارية الدراسة 02-81جديد/إقامة اإلبن لمن تجاوز سن  عجـمان

 100 100 نقل اقامة لجواز جديد/بسبب تغيير الجنسية العين

 أشهر 6الماكثين خارج الدولة أكثر من  لخيمهراس ا
 

500 

 سنوات( 3جديد/مستثمر أو شريك ) راس الخيمه
 

10000 

 سنوات( 8جديد/مستثمر أو شريك ) راس الخيمه
 

5000 

 أشهر 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  الفجيره
 

100 

 500 100 رية الدراسةمع إستمرا 81تجديد/إقامة اإلبن لمن تجاوز سن  ام القيوين

 200 500 تعديل وضع/من زيارة إلى إقامة ام القيوين

 أشهر 6تصاريح/الماكثين خارج الدولة أكثر من  ام القيوين
 

100 

 200 500 تعديل وضع/من إلغاء تأشيرة الى إقامة ام القيوين

 200 500 حكومة-تعديل وضع/من زيارة إلى إقامة ام القيوين

 200 500 حكومة-ل وضع/من إلغاء إقامة إلى إقامةتعدي ام القيوين

 200 500 حكومة-تعديل وضع/من إلغاء تأشيرة الى إقامة ام القيوين

 200 500 تعديل وضع/من إلغاء إقامة إلى إقامة ام القيوين

 نقل كفالة/طلب نقل كفالة راس الخيمه
 

50 

 نقل كفالة/من خاص إلى حكومة ابو ظبي
 

500 

 كفالة/الورثةنقل  ابو ظبي
 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن ابو ظبي  

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مقيم ابو ظبي

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن العين

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مقيم العين

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن الشارقه

 100 100 يد لكفيل مقيمجديد/مولود جد الشارقه

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن عجـمان

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مقيم عجـمان

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن ام القيوين

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مقيم ام القيوين

 60 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن راس الخيمه

 60 100 جديد/مولود جديد لكفيل مقيم الخيمهراس 

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مواطن الفجيره

 100 100 جديد/مولود جديد لكفيل مقيم الفجيره

 
 

 أذون الدخول
 

 الرسوم الخدمة الجهة



 

 محلي اتحادي

 110 100 عمال -جديد/عمل  ظبيابو

 110 100 جديد/اقامة ابو ظبي

 110 2000 دة سفراتجديد/ع ابو ظبي

 110 100 جديد/حكومة ابو ظبي

 110 100 حكومة -جديد/خدم  ابو ظبي

 110 100 جديد/سياحية ابو ظبي

 500 تمديد/زيارة ابو ظبي
 110 100 عمال -جديد/عمل  العين 

 110 100 جديد/اقامة العين

 110 2000 جديد/عدة سفرات العين

 110 100 جديد/حكومة العين

 110 100 حكومة -جديد/خدم  العين

 110 100 جديد/سياحية العين

 500 تمديد/زيارة العين
 100 100 جديد/عمل عجـمان 

 100 100 حكومة وشبه حكومة-هجرة-جديد/عمل عجـمان

 100 100 كفيل مواطن-هجرة-جديد/عمل عجـمان

 500 تمديد/زيارة عجـمان
 إلغاء/تأشيرة عجـمان 

 100 100 عمال -ل جديد/عم ام القيوين  

 100 100 جديد/إقامة ام القيوين

 100 100 حكومة او شبه حكومة-جديد/عمل ام القيوين

 100 100 كفيل مواطن-جديد/عمل ام القيوين

 100 100 كفيل مقيم-جديد/عمل ام القيوين

 1100 100 شريك -جديد/مستثمر  ام القيوين

 100 100 كفيل مقيم-هجرة-جديد/عمل عجـمان

 500 تمديد/زيارة ام القيوين
 100 100 جديد/إقامة عجـمان 

 100 100 جديد/مستثمر عجـمان

 120 100 جديد/سياحة راس الخيمه

 110 100 عمال -جديد/عمل  راس الخيمه

 60 100 أفراد -جديد/إقامة  راس الخيمه

 60 100 كفالة أفراد -جديد/خدم  راس الخيمه

 10 500 أفراد -تمديد/زياره  راس الخيمه

 10 500 شركات -تمديد/زياره  راس الخيمه

 100 500 داخل البالد/تغير حاله -أذونات دخول  راس الخيمه

 100 100 عمال -جديد/عمل  الفجيره

 100 100 جديد/إقامة الفجيره

 100 2000 جديد/عدة سفرات الفجيره

 100 100 ومةكفيل حكومة أو شبه حك -جديد/عمل  الفجيره

 100 كفيل مواطن -خدم  -جديد/عمل  الفجيره
 100 100 جديد/شريك الفجيره 

 100 100 جديد/مستثمر الفجيره

 100 100 تجديد/زيارة الفجيره

 100 100 عمال -تجديد/عمل  الفجيره



 

 تجديد/اقامة الفجيره
 

100 

 100 1000 تجديد/عدة سفرات الفجيره

 100 100 ومةحك -تجديد/عمل  الفجيره

 هجرة -تجديد/عمل  الفجيره
 100 100 تجديد/شريك الفجيره  

 10 500 تمديد/زيارة الفجيره

 إلغاء/طلب إلغاء الفجيره
 

120 

 200 100 جديد/إذن دخول زيارة بتصريح  إعالمي ام القيوين

 200 100 جديد/زيارة للمعارض والفنادق والمطاعم ام القيوين

 110 100 حكومة أو شبه حكومة -هجرة  -مل جديد/ع راس الخيمه

 110 200 جديد/مهمة راس الخيمه

 إلغاء/إلغاء تأشيرة ابو ظبي
 إلغاء/إلغاء تأشيرة العين  
 100 100 تجديد/زيارة ابو ظبي  

 100 100 عمال -تجديد/عمل  ابو ظبي

 100 100 تجديد/اقامة ابو ظبي

 100 1000 تجديد/عدة سفرات ابو ظبي

 100 100 تجديد/حكومة و ظبياب

 100 100 هجرة -تجديد/خدم  ابو ظبي

 100 100 تجديد/سياحية ابو ظبي

 100 100 تجديد/زيارة العين

 100 100 عمال -تجديد/عمل  العين

 100 100 تجديد/اقامة العين

 100 1000 تجديد/عدة سفرات العين

 100 100 تجديد/حكومة العين

 100 100 رةهج -تجديد/خدم  العين

 100 100 تجديد/سياحية العين

 100 100 تجديد/زيارة عجـمان

 100 100 تجديد/عمل عجـمان

 100 100 حكومة وشبه حكومة-هجرة-تجديد/عمل عجـمان

 100 100 كفيل مواطن-هجرة-تجديد/عمل عجـمان

 0 100 كفيل مقيم-هجرة-تجديد/عمل عجـمان

 100 100 تجديد/إقامة عجـمان

 100 100 تجديد/مستثمر نعجـما

 100 100 شريك -جديد/عمل  عجـمان

 100 100 شريك -تجديد/عمل  عجـمان

 100 تجديد/زيارة ام القيوين
 100 عمال -تجديد/عمل  ام القيوين 
 100 تجديد/إقامة ام القيوين 
 100 حكومة او شبه حكومة-تجديد/عمل ام القيوين 
 100 طنكفيل موا-تجديد/عمل ام القيوين 
 100 كفيل مقيم-تجديد/عمل ام القيوين 
 100 100 شريك -تجديد/مستثمر  ام القيوين 

 200 100 تجديد/إذن دخول زيارة بتصريح  إعالمي ام القيوين

 200 100 تجديد/زيارة للمعارض والفنادق والمطاعم ام القيوين

 إلغاء/طلب إلغاء قبل دخول الدولة ام القيوين
  



 

 60 100 أفراد -تجديد/زيارة  راس الخيمه

 110 100 شركات -تجديد/زياره  راس الخيمه

 120 100 تجديد/سياحه راس الخيمه

 110 100 عمال -تجديد/عمل  راس الخيمه

 60 100 أفراد -تجديد/إقامة  راس الخيمه

 60 100 كفالة أفراد -هجرة  -تجديد/عمل  راس الخيمه

 110 100 حكومة أو شبه حكومة -هجرة  -تجديد/عمل  راس الخيمه

 100 100 تجديد/مستثمر الفجيره

 150 100 عمال -جديد/عمل  الشارقه

 150 100 جديد/إقامة الشارقه

 200 2000 جديد/عدة سفرات الشارقه

 100 هجرة -جديد/عمل  الشارقه
 100 100 مستثمر أو شريك -جديد/عمل  الشارقه 

 150 100 رةالمناطق الح -جديد/عمل  الشارقه

 200 100 تجديد/زيارة الشارقه

 150 100 عمال -تجديد/عمل  الشارقه

 150 100 تجديد/إقامة الشارقه

 200 1000 تجديد/عدة سفرات الشارقه

 100 هجرة -تجديد/عمل  الشارقه
 5100 100 مستثمر أو شريك -تجديد/عمل  الشارقه 

 150 100 المناطق الحرة -تجديد/عمل  الشارقه

 50 500 تمديد/زيارة الشارقه

 الغاء/زيارة الشارقه
 

10 

 عمال -الغاء/عمل  الشارقه
 

10 

 الغاء/اقامة الشارقه
 

10 

 هجرة -الغاء/عمل  الشارقه
 

10 

 الغاء/تصريح العمل الشارقه
 

50 

 سياحية -الغاء/مهمة  الشارقه
 

10 

 100 أخرى/بدل فاقد العين
 100 أخرى/بدل تالف العين 
 أخرى/تعديل بيانات لعينا 

 تعديل بيانات/طلب تعديل بيانات ام القيوين  
 100 بدل تالف/طلب بدل تالف ام القيوين  

 100 100 بدل فاقد/طلب بدل فاقد ام القيوين 

 100 100 كفيل حكومي -تجديد/زيارة  الفجيره

 110 600 يوم 02 -مهمة  -جديد/عمل  ابو ظبي

 100 600 يوم 02 -همة م -تجديد/عمل  ابو ظبي

 1200 مهمة -تمديد/عمل  ابو ظبي
 110 600 يوم 02 -مهمة  -جديد/عمل  العين 

 100 600 يوم 02 -مهمة  -تجديد/عمل  العين

 1200 مهمة -تمديد/عمل  العين
 100 كفيل مقيم -خدم  -جديد/عمل  الفجيره 
 500 كفيل حكومة -تمديد/زيارة  الفجيره 
 150 200 المناطق الحرة -د/مهمة جدي الشارقه 

 200 100 المناطق الحرة -جديد/زيارة  الشارقه

 200 100 بدل فاقد/زيارة الشارقه



 

 150 100 عمال -بدل فاقد/عمل  الشارقه

 150 100 بدل فاقد/إقامة الشارقه

 50 100 هجرة -بدل فاقد/عمل  الشارقه

 600 100 مستثمر أو شريك -بدل فاقد/عمل  الشارقه

 150 100 المناطق الحرة -بدل فاقد/عمل  الشارقه

 مهمة(-سياحة-إقامة-عمل هجرة-عمل-بدل فاقد/تأشيرة )زيارة الشارقه
 

100 

 110 100 شريك -جديد/مستثمر  راس الخيمه

 10 100 تجديد/ديوان راس الخيمه

 150 100 المناطق الحرة -تجديد/مهمة  الشارقه

 200 100 مناطق الحرةال -تجديد/زيارة  الشارقه

 200 100 جديد/سياحية الفجيره

 إلغاء/إلغاء تأشيرة راس الخيمه
 

10 

 أفراد -تصحيح بيانات/طلب تصحيح  راس الخيمه
 

150 

 شركات -تصحيح بيانات/طلب تصحيح  راس الخيمه
 

200 

 تصحيح بيانات/طلب تصحيح عجـمان
 

100 

 100 بدل تالف/طاب بدل تالف عجـمان
 100 بدل فاقد/طلب انعجـم 
 110 100 جديد/مستثمر ابو ظبي 

 210 100 جديد/مستثمر العين

 100 حكومة أو شبه حكومة -جديد/إقامة  الشارقه
 200 حكومة أو شبه حكومة -جديد/مهمة  الشارقه 
 500 حكومة أو شبه حكومة -تمديد/زيارة  الشارقه 
 150 200 جديد/مهمة الشارقه 

 110 100 سياحيةجديد/ الشارقه

 200 200 جديد/مهمة الفجيره

 100 حكومة أو شبه حكومة -جديد/عمل  الشارقه
 200 600 يوم 02 -مهمة  -جديد/عمل  الفجيره 

 200 1200 يوم 02 -مهمة  -تمديد/عمل  الفجيره

 110 200 جديد/مهمة ابو ظبي

 150 600 يوم 02 -مهمة  -جديد/عمل  الشارقه

 110 200 ةجديد/مهم العين

 200 600 يوم 02 -مهمة  -جديد/عمل  ام القيوين

 110 600 يوم 02جديد/مهمة  راس الخيمه

 100 1200 يوم 02تمديد/مهمة  راس الخيمه

 200 600 يوم 02 -مهمة  -جديد/عمل  عجـمان

 100 100 جديد/مقيمّي دول مجلس التعاون العين

 110 100 مطار -جديد/اذن دخول سياحى فردى  الشارقه

 مطار -جديد/اذن دخول سياحى جماعى الشارقه
 جديد/اصدار تأشيرة قبل المغادرة من زيارة الى عمل الشارقه  
 

500 

 150 100 جديد/بدل فاقد/اذن دخول مهمة الشارقه

 10 100 ترانزيت -ساعة 06جديد/ ابو ظبي

 100 ترانزيت -ساعة 06جديد/ الشارقه
 10 100 ترانزيت - ساعة06جديد/ راس الخيمه 

 100 ترانزيت -ساعة 06جديد/ الفجيره
 100 100 جديد/مقيمّي دول مجلس التعاون ابو ظبي 

 110 2000 جديد/عدة سفرات راس الخيمه



 

 10 100 ديوان -جديد/إقامة  راس الخيمه

 تكرار زيارة/طلب تكرار زيارة ابو ظبي
 

500 

 تكرار زيارة/طلب تكرار زيارة العين
 

500 

 تكرار زيارة/طلب تكرار زيارة الشارقه
 

500 

 أخرى/إدخال شريك عجـمان
 

5000 

 أخرى/مستثمر عجـمان
 

2000 

 تكرار زيارة/طلب تكرار زيارة عجـمان
 

500 

 1200 مهمة -تمديد/عمل  عجـمان
 1200 مهمة -تمديد/عمل  الشارقه 
 1200 مهمة -تمديد/عمل  ام القيوين 
 110 1000 يوم02-طويلة المدة جديد/زيارة ابو ظبي 

 110 1000 يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة العين

 200 1000 يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة الشارقه

 100 1000 يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة عجـمان

 100 1000 يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة ام القيوين

 60 1000 أفراد -يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة راس الخيمه

 200 1000 يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة الفجيره

 110 500 يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة ابو ظبي

 110 500 يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة العين

 200 500 يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة الشارقه

 100 500 يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة عجـمان

 100 500 يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة ام القيوين

 60 500 أفراد -يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة راس الخيمه

 200 500 يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة الفجيره

 100 1000 جديد/دراسة ابو ظبي

 100 1000 جديد/دراسة العين

 100 1000 جديد/دراسة الشارقه

 100 1000 جديد/دراسة عجـمان

 100 1000 جديد/دراسة لقيوينام ا

 110 1000 جديد/دراسة راس الخيمه

 100 1000 جديد/دراسة الفجيره

 100 500 تمديد/دراسة ابو ظبي

 100 500 تمديد/دراسة العين

 100 500 تمديد/دراسة الشارقه

 100 500 تمديد/دراسة عجـمان

 100 500 تمديد/دراسة ام القيوين

 110 500 تمديد/دراسة راس الخيمه

 100 500 تمديد/دراسة الفجيره

 100 1000 جديد/عالج ابو ظبي

 100 1000 جديد/عالج العين

 100 1000 جديد/عالج الشارقه

 100 1000 جديد/عالج عجـمان

 100 1000 جديد/عالج ام القيوين

 110 1000 جديد/عالج راس الخيمه

 100 1000 جديد/عالج الفجيره

 100 500 تمديد/عالج ابو ظبي



 

 100 500 تمديد/عالج العين

 100 500 تمديد/عالج الشارقه

 100 500 تمديد/عالج عجـمان

 100 500 تمديد/عالج ام القيوين

 110 500 تمديد/عالج راس الخيمه

 100 500 تمديد/عالج الفجيره

 100 100 جديد/مؤتمر ابو ظبي

 100 100 جديد/مؤتمر العين

 100 100 جديد/مؤتمر الشارقه

 100 100 جديد/مؤتمر عجـمان

 100 100 جديد/معارض ام القيوين

 110 100 جديد/معارض راس الخيمه

 100 100 جديد/مؤتمر الفجيره

 100 100 جديد/سياحية عجـمان

 100 100 جديد/سياحية ام القيوين

 100 500 تمديد/سياحية ابو ظبي

 100 500 تمديد/سياحية العين

 100 500 سياحيةتمديد/ الشارقه

 100 500 تمديد/سياحية عجـمان

 100 500 تمديد/سياحية ام القيوين

 120 500 تمديد/سياحية راس الخيمه

 100 500 تمديد/سياحية الفجيره

 100 100 جديد/مقيمّي دول مجلس التعاون الشارقه

 100 100 جديد/مقيمّي دول مجلس التعاون عجـمان

 100 100 ول مجلس التعاونجديد/مقيمّي د ام القيوين

 100 100 جديد/مقيمّي دول مجلس التعاون راس الخيمه

 100 100 جديد/مقيمّي دول مجلس التعاون الفجيره

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون ابو ظبي

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون العين

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون الشارقه

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون عجـمان

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون ام القيوين

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون راس الخيمه

 100 500 تمديد/مقيمّي دول مجلس التعاون الفجيره

 100 100 جديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون ابو ظبي

 100 100 جديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون العين

 100 100 جديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون الشارقه

 100 100 جديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون عجـمان

 100 100 جديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون ام القيوين

 100 100 التعاونجديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس  راس الخيمه

 100 100 جديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون الفجيره

 100 200 تمديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون ابو ظبي

 100 200 تمديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون العين

 100 200 تمديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون الشارقه

 100 200 ّي مواطنّي دول مجلس التعاونتمديد/مرافق عجـمان

 100 200 تمديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون ام القيوين



 

 100 200 تمديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون راس الخيمه

 100 200 تمديد/مرافقّي مواطنّي دول مجلس التعاون الفجيره

 100 200 جديد/مهمة عجـمان

 100 200 ةجديد/مهم ام القيوين

 100 100 ترانزيت -ساعة 06جديد/ العين

 100 100 ترانزيت -ساعة 06جديد/ عجـمان

 100 100 ترانزيت -ساعة 06جديد/ ام القيوين

 طويلة -جديد/مجاملة  ابو ظبي
 

100 

 100 100 جديد/معارض ابو ظبي

 100 100 جديد/مهرجان ابو ظبي

 100 2000 سفارة -جديد/عدة سفرات  ابو ظبي

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  ابو ظبي

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/زيارة  ابو ظبي

 قصيرة -جديد/مجاملة  ابو ظبي
 

100 

 100 100 جديد/معارض الشارقه

 100 100 جديد/مهرجان الشارقه

 100 100 جديد/معارض العين

 طويلة -جديد/مجاملة  الشارقه
 

100 

 100 2000 سفارة -/عدة سفرات جديد الشارقه

 100 100 جديد/مهرجان العين

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  الشارقه

 طويلة -جديد/مجاملة  العين
 

100 

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/زيارة  الشارقه

 قصيرة -جديد/مجاملة  الشارقه
 

100 

 100 2000 سفارة -جديد/عدة سفرات  العين

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  العين

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/زيارة  العين

 100 100 جديد/معارض عجـمان

 100 100 جديد/مهرجان عجـمان

 طويلة -جديد/مجاملة  عجـمان
 

100 

 100 2000 جديد/عدة سفرات عجـمان

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  عجـمان

 قصيرة -املة جديد/مج العين
 

100 

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/زيارة  عجـمان

 100 2000 سفارة -جديد/عدة سفرات  عجـمان

 100 قصيرة -جديد/مجاملة  عجـمان
 100 100 جديد/مهرجان ام القيوين 

 100 100 جديد/مؤتمر ام القيوين

 100 100 جديد/معارض الفجيره

 100 100 جديد/مهرجان الفجيره

 طويلة -جديد/مجاملة  لفجيرها
 

100 

 طويلة -جديد/مجاملة  ام القيوين
 

100 

 100 2000 سفارة -جديد/عدة سفرات  ام القيوين

 100 2000 سفارة -جديد/عدة سفرات  الفجيره

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  ام القيوين

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  الفجيره



 

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/.زيارة  ينام القيو

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/زيارة  الفجيره

 110 100 جديد/مهرجان راس الخيمه

 110 100 جديد/مؤتمر راس الخيمه

 طويلة -جديد/مجاملة  راس الخيمه
 

100 

 100 2000 سفارة -جديد/عدة سفرات  راس الخيمه

 قصيرة -جديد/مجاملة  الفجيره
 

100 

 100 1000 طويلة -سفارة  -جديد/زيارة  راس الخيمه

 100 500 قصيرة -سفارة  -جديد/زيارة  راس الخيمه

 قصيرة -جديد/مجاملة  راس الخيمه
 

100 

 قصيرة -جديد/مجاملة  ام القيوين
 

100 

 100 2000 جديد/عدة سفرات ام القيوين

 1000 شبه حكومة حكومة أو-يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة الشارقه
 500 حكومة أو شبه حكومة-يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة الشارقه 
 110 1000 شركات -يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة راس الخيمه 

 110 500 شركات -يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة راس الخيمه

 200 1000 كفيل حكومة أو شبه حكومة -يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة الفجيره

 200 500 كفيل حكومة أو شبه حكومة -يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة الفجيره

 1000 ديوان -يوم02-جديد/زيارة طويلة المدة راس الخيمه
 500 ديوان -يوم32-جديد/زيارة قصيرة المدة راس الخيمه 
 مستخدمه -إلغاء/إلغاء تأشيرة عمل  عجـمان 

 
100 

 100 دولة 33خاصة لـ جديد/التأشيرات ال العين
 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  ابو ظبي 

 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  العين

 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  الشارقه

 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  عجـمان

 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  ام القيوين

 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  راس الخيمه

 100 2000 مالك عقار -جديد/عدة سفرات  الفجيره

 100 أخرى/تعديل بيانات ابو ظبي
 100 جديد/بحارون ابو ظبي 
 100 100 مستثمرأو شريك -جديد/عمل  ابو ظبي 

 تعديل بيانات/طلب تغيير المهنة الشارقه
 

100 

 
 

 طلبات المنشأة
 

 الخدمة الجهة

 رسومال

 محلي اتحادي

 سنوات 3 -بطاقة منشأة/جديد  ابو ظبي
 

1310 

 110 600 سنوات 3 -بطاقة مندوب/جديد  ابو ظبي

 110 600 سنوات 3 -بطاقة مندوب/جديد  العين

 سنوات 3 -بطاقة منشأة/جديد  العين
 

1310 

 بطاقة منشأه/جديد عجـمان
 

1200 

 بطاقة منشأه/إلغاء عجـمان
 طاقة منشأه/بدل فاقدب عجـمان  
 

150 



 

 بطاقة منشأه/تجديد عجـمان
 

1200 

 بطاقة منشأه/تنازل عجـمان
 

100 

 بطاقة منشأه/تغيير اسم تجاري عجـمان
 

100 

 بطاقة منشأه/أضف مساهم عجـمان
 

100 

 50 200 بطاقة مندوب/جديد عجـمان

 50 200 بطاقة مندوب/تجديد عجـمان

 سنتان -د بطاقة منشأة/جدي ام القيوين
 

1200 

 50 200 سنه -بطاقة مندوب/جديد  ام القيوين

 بطاقة منشأه/جديد راس الخيمه
 

1200 

 بطاقة منشأه/إلغاء راس الخيمه
 

50 

 50 200 بطاقة مندوب/جديد راس الخيمه

 بطاقة مندوب/إلغاء راس الخيمه
 

50 

 تجديد -بطاقة منشأة/جديد  الفجيره
 

1010 

 ة/إلغاءبطاقة منشأ الفجيره
 60 200 بطاقة مندوب/جديد الفجيره  

 بطاقة مندوب/إلغاء الفجيره
 200 بدل تالف -بطاقة مندوب/بدل فاقد  الفجيره  

 بطاقة مندوب/بطاقة مندوب مؤقت راس الخيمه 
 

50 

 سنوات 3 -بطاقة منشأة/تجديد  ابو ظبي
 

1310 

 سنوات 3 -بطاقة منشأة/تجديد  العين
 

1310 

 بدل تالف -بطاقة منشأة/بدل فاقد  الفجيره
 

10 

 240 200 سنتان -بطاقة مندوب/جديد  الشارقه

 240 200 سنتان -بطاقة مندوب/تجديد  الشارقه

 سنوات( 3بطاقة منشأة/جديد ) الشارقه
 

1360 

 سنوات( 3بطاقة منشأة/تجديد ) الشارقه
 

1360 

 سنة واحدة -بطاقة منشأة/تجديد  ام القيوين
 

1200 

 50 200 سنه 8 -بطاقة مندوب/تجديد  م القيوينا

 فاقد -بطاقة مندوب/بدل تالف  ام القيوين
 

100 

 تالف -بطاقة منشأة/بدل فاقد  ام القيوين
 

200 

 بطاقة منشأه/تعديل اسم تجاري راس الخيمه
 

300 

 بطاقة منشأة/تعديل بطاقة منشأة ام القيوين
 

100 

 كفيل مواطن -خاص  مندوب -بطاقة مندوب/جديد  العين
 

110 

 كفيل مواطن -مندوب خاص  -بطاقة مندوب/جديد  ابو ظبي
 

10 

 بطاقة منشأة/بدل فاقد الشارقه
 

220 

 بطاقات أخرى/إصدار بطاقة كفيل الشارقه
 

50 

 بطاقة منشأة/تعديل بيانات الشارقه
 

220 

 240 200 بطاقة مندوب/بدل فاقد الشارقه

 يل البياناتبطاقة منشأة/تعد ابو ظبي
 

1310 

 بطاقة منشأه/تنازل راس الخيمه
 

300 

 بطاقة منشأه/تنازل مع تغيير اإلسم التجاري راس الخيمه
 

600 

 بدل تالف -بطاقة منشأة/بدل فاقد  العين
 

1310 

 بطاقة منشأة/تعديل البيانات العين
 

1310 

 110 600 بدل تالف -بطاقة مندوب/بدل فاقد  العين

 110 600 مندوب/تعديل البياناتبطاقة  العين

 صناديق الشركات/طلب فتح صندوق جديد العين
 

1200 

 صناديق الشركات/طلب تجديد الصندوق العين
 

1200 



 

 صناديق الشركات/طلب إضافة شركة جديدة على الصندوق )سنتان( العين
 

400 

 صناديق الشركات/طلب فتح صندوق جديد الشارقه
 

1000 

 لشركات/طلب تجديد الصندوقصناديق ا الشارقه
 

1000 

 صناديق الشركات/طلب إضافة شركة جديدة على الصندوق الشارقه
 

100 

 بدل تالف -بطاقة منشأة/بدل فاقد  ابو ظبي
 

1310 

 110 600 بدل تالف -بطاقة مندوب/بدل فاقد  ابو ظبي

 110 600 بطاقة مندوب/تعديل البيانات ابو ظبي

 متأخر سنة-يدبطاقة منشأه/تجد عجـمان
 

1350 

 متأخر سنتين-بطاقة منشأه/تجديد عجـمان
 

1500 

 متأخر ثالث سنوات-بطاقة منشأه/تجديد عجـمان
 

1650 

 متأخر أربع سنوات-بطاقة منشأه/تجديد عجـمان
 

1800 

 متأخر خمس سنوات-بطاقة منشأه/تجديد عجـمان
 

1950 

 صناديق الشركات/طلب فتح صندوق جديد ابو ظبي
 

0 

 صناديق الشركات/طلب تجديد الصندوق ابو ظبي
 

0 

 صناديق الشركات/طلب إضافة شركة جديدة على الصندوق ابو ظبي
 

100 

 بطاقة منشأه/تجديد راس الخيمه
 

950 

 بطاقة منشأه/بدل فاقد راس الخيمه
 

1200 

 سنة واحدة-صناديق الشركات/طلب فتح صندوق جديد راس الخيمه
 

2000 

 سنتان-اديق الشركات/طلب فتح صندوق جديدصن راس الخيمه
 

2000 

 صناديق الشركات/طلب إضافة شركة جديدة على الصندوق راس الخيمه
 

500 

 110 200 سنة -بطاقة مندوب/جديد  العين

 110 200 سنتان -بطاقة مندوب/جديد  العين

 100 400 من الشركات أو مواطن -مندوب خاص  -بطاقة مندوب/جديد  العين

 كفيل مواطن-بطاقات أخرى/إصدار بطاقة كفيل س الخيمهرا
 

20 

 كفيل مقيم-بطاقات أخرى/إصدار بطاقة كفيل راس الخيمه
 

60 

 صناديق الشركات/طلب فتح صندوق جديد الفجيره
 

100 

 صناديق الشركات/طلب تجديد الصندوق الفجيره
 

100 

 دوقصناديق الشركات/طلب إضافة شركة جديدة على الصن الفجيره
 

100 

 متأخر سنة-بطاقة منشأة/تجديد ام القيوين
 

1200 

 متأخر سنتين-بطاقة منشأة/تجديد ام القيوين
 

1350 

 متأخر ثالث سنوات-بطاقة منشأة/تجديد ام القيوين
 

1500 

 متأخر أربع سنوات-بطاقة منشأة/تجديد ام القيوين
 

1650 

 متأخر خمس سنوات-بطاقة منشأة/تجديد ام القيوين
 

1800 

 100 400 متأخر سنة-بطاقة مندوب/تجديد ام القيوين

 150 600 متأخر سنتين -بطاقة مندوب/تجديد  ام القيوين

 200 800 متأخر ثالث سنوات-بطاقة مندوب/تجديد ام القيوين

 250 1000 متأخر أربع سنوات-بطاقة مندوب/تجديد ام القيوين

 سنتان -بطاقة منشأة/تجديد  ام القيوين
 

1200 

 صناديق الشركات/طلب إعادة إصدار مفتاح صندوق بدل فاقد/تالف العين
 

100 

 أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية ابو ظبي
 

200 

 بطاقة منشأه/مزرعة راس الخيمه
 

10 

 بطاقة مندوب/حكومة راس الخيمه
 

50 

 أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية العين
 

200 

 أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية رقهالشا
 

200 

 أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية عجـمان
 

200 

 أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية ام القيوين
 

200 



 

 أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية راس الخيمه
 

200 

 إلصدار رخصة تجاريةأخرى/طلب موافقة مبدئية  الفجيره
 

200 

 صناديق الشركات/طلب إلغاء صناديق الشركات العين
 

0 

 المنطقة الحرة-أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية ابو ظبي
 

200 

 المنطقة الحرة-أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية العين
 

200 

 المنطقة الحرة-تجاريةأخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة  الشارقه
 

200 

 المنطقة الحرة-أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية عجـمان
 

200 

 المنطقة الحرة-أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية ام القيوين
 

200 

 المنطقة الحرة-أخرى/طلب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجارية راس الخيمه
 

200 

 المنطقة الحرة-لب موافقة مبدئية إلصدار رخصة تجاريةأخرى/ط الفجيره
 

200 

 

 الخدمات المساندة
 

 الخدمة الجهة

 الرسوم

 محلي اتحادي

 تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول ابو ظبي
 تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول العين  
 أفراد -تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول  الشارقه  
 

100 

 أفراد -تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول  اس الخيمهر
 

50 

 شركات -تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول  راس الخيمه
 

150 

 زيارة -أفراد  -تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول  الشارقه
 

200 

 شركات -تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفول  الشارقه
 

200 

 زيارة -شركات  -ول/طلب تعميم عن مكفول تعميم عن مكف الشارقه
 

250 

 تعميم عن مكفول/طلب كف تعميم العين
 

510 

 إقامة-/تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفولالمتابعة والتحقيق عجـمان
 

200 

 زيارة-/تعميم عن مكفول/طلب تعميم عن مكفولالمتابعة والتحقيق عجـمان
 

500 

 
 
 
 


