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إدارة تأسيس الشركات وخدمات 
األعمال  في دبي والمناطق الحرة
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 إجراءات إعداد ترتيبات ممارسة األعمال واألنشطة
 التجارية في دبي وعبر دبي

مــــن خــــالل فريقنــــا مــــن المستشــــارين نوفــــر لــــك كل مــــا تحتــاج إليــه مــن أجــــل تطويــر أعمالــــك واســتثماراتك، 
نحــــن نوفــــر لــــك أفضــــل الخدمــــات واإلستشــــارات التــــي تدعــــم فــــرص الشــــراكة واألعمــــال واإلتصــــاالت 
المؤسســــية والخدمـــات القانونيـــة وتســـهيل أليـــات العمـــل المطلوبـــة للتأكـــد مـــن أن أعمالـك تســـير فـي المسـار 
ــة اإلمــارات  ــا يتــم تنفيــذ وإنجــاز أعمالــك وفــق أنظمــة إجــراءات حكومــة دبــي ودول ــن خــالل خدماتن ــح، ومـ الصحيـ

العربية المتحدة. 

كمـــا يتـــم توفيـــر كافـــة وســـائل الدعـــم عبـر تنســـيق التواصـل مـع قـادة األعمـال وصنـاع القـــرار، نحـن نسـعى لنقـل 
أعمالـك إلـى آفـاق جديـدة مـن النمـو، عبـر تسـريع وإنجـاز األعمـال وتوفيـر الوقـت، وذلـك مـن خـالل خبراتنـا التـي 
تمتــد عبــر عقــود مــن إنجــاز االعمــال وتقديــم خدماتنــا للمســتثمرين والمؤسســات والشــك أن خيــارك األمثــل 
التواصـــل مـــع مستشـــار أعمـــال فـــي دبـــي لتوفيـــر لجميـــع احتياجـــات أعمالـــك بشـــكل احترافـــي واختيـــار المـــكان 
األمثــــل لبــــدء نشــــاط أعمالــــك، وعبــــر عقــــود مــــن تقديــــم خدماتنــــا وخبراتنــــا وذلــــك منــذ عــــام ١٩٨٩ ، فــي هــذا 
اإلطــــار فقد ســــاعد مستشــــارونا آالف مــــن المســــتثمرين ورجــــال األعمــــال فــــي تأســــيس وممارســــة أنشــــطة 

األعمال وإدارة الشركات في دبي والمنطقة.
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رؤيتنا هي الريادة والتميز في تقديم الخدمات عبر شركائنا والتي يحتاجها المستثمر 
أو الشركات والتي تشمل تسجيل الشركات، إدارة ترتيبات ممارسة األعمال، 

االستشارات القانونية، تسجيل العالمات التجارية، خدمات معارض الفنون، خدمات 
إستخراج التراخيص الجمركية، خدمات إدارة وتنظيم الفعاليات والمعارض، تنسيق 

إجتماعات الشخصيات ووفود األعمال، إدارة برامج التدريب .... إلخ

إدارة خدمات الشركات واألعمال في دبي
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 خدمات عبر دبي

تأسيس األعمال في دبي والمناطق الحرة  •
خدمات تسجيل العالمات التجارية واالستشارات القانونية  •

شراء أو تأجير العقارات والمخازن والمحال التجارية في دبي  •
خدمات إدارة االستيراد والتصدير  •

خدمات إدارة االستثمار في دبي   •
تنظيم المعارض الفنية وإدارة أعمال الفنانين  •

خدمات التخليص الجمركي والبضائع  •
إدارة الوفود الرسمية  •

إدارة وفود األعمال الرسمية  •
تنظيم المعارض وخدمات تسجيل الحضور  •
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إستخراج التراخيص الجمركية، خدمات إدارة وتنظيم الفعاليات والمعارض، تنسيق 

إجتماعات الشخصيات ووفود األعمال، إدارة برامج التدريب .... إلخ

إدارة خدمات الشركات واألعمال في دبي
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 إعداد ترتيبات أنشطة األعمال
وممارسة األعمال التجارية في دبي

لدينا استراتيجية لخدمات أنشطة األعمال بشكل متميز

إدارة خدمات الشركات واألعمال في دبي
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إعداد ترتيبات أنشطة األعمال وممارسة األعمال التجارية في دبي

خدمات إعداد إجراءات األعمال
في المناطق الحرة بدبي

نحن نسعى نحو تسريع وتيرة النمو في كل خطوة
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إعداد ترتيبات أنشطة األعمال وممارسة األعمال التجارية في دبي

 اإلستشارات القانونية و خدمات
تسجيل العالمات التجارية

ملتقى اإلستشارات القانونية وأنشطة ممارسة األعمال



إعداد ترتيبات أنشطة األعمال وممارسة األعمال التجارية في دبي

خدمات إدارة الوفود
الرسمية والتجارية 

هدفنا تحقيق تنافسية التميز في التنظيم وإسعاد المتعاملين
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إعداد ترتيبات أنشطة األعمال وممارسة األعمال التجارية في دبي

إستراتيجيات إدارة تصميم وتخطيط الفعاليات واألحداث المتميزة

 خدمات تنظيم المعارض
وتسجيل الحضور
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 إدارة المعارض الفنية
و أعمال الفنانين

دائمًا يولد الفن واإلبداع من خالل  إستكشاف وتأمل الطبيعة 
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إدارة وتنسيق خدمات
التخليص الجمركي 

أفضل حلول األعمال المصممة خصيصًا من أجلك

إعداد ترتيبات أنشطة األعمال وممارسة األعمال التجارية في دبي
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خدمات إدارة االستثمار
في دبي 

التميز في تطوير أعمالك وتحقيق نمو إستثماراتك

إعداد ترتيبات أنشطة األعمال وممارسة األعمال التجارية في دبي



خدمات إدارة اإلستيراد
والتصدير 

سالسة الوصول إلى عمالئك من مختلف الجنسيات
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Investing and Doing Business

شراء وتأجير الممتلكات والمخازن
والمحال التجارية في دبي 
إستشراف رؤية جديدة لتطوير مستقبل األعمال
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