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” تحقيــق تنمية اقتصادية مســتدامة قائمة علــى االنفتاح االقتصادي على
العالــم وتوفيــر المنــاخ االقتصــادي الجــاذب لالســتثمارات أصحــاب االعمال
للمضي قدما في تنفيذ مشــاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات”

الشيخ أحمد بن حميد النعيمي
رئيس دائرة التنمية اإلقتصادية

ﻛﻠﻤﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ
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8

” انطالقــ ًا مــن كــون دائــرة التنميــة االقتصاديــة البوابــة الرئيســية لكافــة
المســتثمرين والراغبيــن فــي الدخــول الــى قطــاع األعمــال واالســتثمار فــي إمــارة
عجمــان  ،تســعى الدائــرة إلى تهيئة بيئة مشــجعة لممارســة األعمــال االقتصادية
وفقــ ًا لمعاييــر اإلبــداع واالبتــكار والتميــز العالميــة واقتصاديــات المعرفــة”

سعادة  /عبداهلل أحمد الحمراني
المدير العام لدائرة التنمية االقتصادية

ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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دائــرة التنميــة االقتصاديــة هــي دائــرة حكوميــة محليــة تابعــة
لحكومــة عجمــان اعيــد تنظيمهــا بالمرســوم االميــري رقــم ()1
لســنة  2015تأسســت الدائــرة بهــدف تحقيــق األهــداف التاليــة :

تحقيــق التنميــة االقتصاديــة الشاملــــة والمستدامـــــة فــي اإلمــارة وذلــك
عــن طريــق تبنــي أفضــل الممارســــات االقتصاديــة واإلداريــة المستخدمـــة
محليــ ًا وإقليميــ ًا وعالميــ ًا ،فــي مزاولــة األنشــطة االقتصاديــة ،واالســتعانة
بأحــدث التقنيــات ،واألســاليب الحديثــــة فــي جمــع المعلومــات والبيانــات
االقتصاديــة ،وفــي وضــع الخطـــط القويمــــة لضمــان االســتغالل األمثــل
للمــوارد واإلمكانيــات الماليــة والبشــرية المتوافــرة
توفيــر البنيــة التحتيــة المطلوبــة ،لتحقيــــق اقتصــاد متنــوع المــوارد
والعائــدات فــي اإلمــــارة ،ولتحقيق التنمية المستـــمرة والمستدامــــة لكافة
القطاعــات االقتصاديــة فــي اإلمــارة
الترويـــج االقتصــادي لإلمــارة ،علــى المســتويين المحلــــي والخارجــي
واالهتمــام بتوفيــر البيئــة التشــريعية المتطــورة ،والمنــاخ األفضــل ،لجــذب
االســتثمارات المحليــة والخارجيــة ،والبيانــات والمعلومــات الصحيحــة
وفــرص اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة ،لمعـــرفة كافــة فــرص االســتثمار
المتوفـــرة فــي اإلمــارة ،بســهولة ويســر
رفــع مســتوى الوعــي لــدى الجمهــور ،ومجتمــع األعمــال باإلمــارة ،وتزويدهــم
بالمعلومــات والبيانــات الكافيــة عــن مجريــات النشــاطات االقتصاديــة
المتنوعة في اإلمارة في خارجها
توفيــر الحمايــة التجاريــة وحمايــة الملكيــة الفكريــة ،وحمايــة المســتهلك
ووضــع التشــريعات التــي تضمــن توفيــر منــاخ اقتصــادي ينعــم بالرخــاء
واالســتقرار
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ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻄﻮﺭ

الرؤية
اقتصــاد تنافســي متنــوع مســتدام
قائـــــــم علــى المعرفــــة واالبتكــــار
بحلــول عــــام 2021

القيــــــــم المؤسسيـــــــة

روح الفريق

النزاهة والشفافية

الرسالة
تعزيــز مسيـــــرة التنميــة المســتدامة
مــن خــال استشـــــــراف المســتقبل
وإعــــــداد السياســــــات ومشروعـــات

التميز في األداء

السعادة وااليجابية

التشريعــــــات والتنظيـــــم والرقابــة
والتســـــويق االقتصــادي إلســـــعاد
المجتمــــع باســتخدام التقنيــات
المتطــورة



األهداف االستراتيجية
• دعم النمو االقتصادي وتشجيع االستثمار
• تعزيز الرقابة التجارية وحماية المستهلك
• تطوير بيئة ممارسة األعمال

ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
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دليــل الخدمــات هــو مســتند عــام يتضمــن وصفــا لقائمــة الخدمــات
الرئيســية والفرعيــة التــي تقدمهــا دائــرة التنميــة االقتصاديــة
وإيضاحــات للمتطلبــات والخطــوات التــي يجــب علــى المتعامليــن
اتخاذهــا للحصــول علــى الخدمــات ،ويســاعدهم الدليــل تحديــدا
فــي اإلجابــة علــى األســئلة التاليــة :
ما الخدمات المتوفرة لي ؟
هــل يجــب القيــام بــأي خطــوات قبــل التقــدم بطلــب الحصــول علــى خدمــة
محــددة ؟
مــا المســتندات الــازم تقديمهــا لطلــب الخدمــة؟ وهــل هنــاك أي بدائــل إذا لــم
يتوفــر لــدي أي مســتند بعينــه ؟
هل يجوز أن يتقدم شخص آخر نيابة عني ؟
هــل يجــب حضــوري شــخصيا إلــى مركــز الخدمــة لتقديــم المســتندات للحصــول
علــى هــذه الخدمــة ؟

التعريفات
الدليل

الدائرة

دليــل الخدمــات التــي تؤمنهــا جهــة مــا

دائــرة التنميــة االقتصاديــة فــي إمــارة

للمتعا مليــن

عجمــان

الخدمة
سلســلة مــن األنشــطة أو العمليــات التــي تقــوم بهــا الدائــرة أو جهـــــات أخــرى تنــوب عنهــا بهــدف تلبيــة
احتياجــات وتوقعــات متعامليهــا وأيض ـ ًا إضافــة قيمــة معينــة للمتعامليــن

هيكلية الخدمة
هــي عبــارة عــن تحديــد نــوع الخدمــة ســواء
كانــت رئيســة أو فرعيــة
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نص الدليل

الخدمة الرئيسية
وهــي مجموعــة مــن الخدمــات تقــوم الدائــرة
بتقديمهــا وتعتبــر المظلــة التــي تجمــع فــي
نطاقهــا الخدمــات الفرعيــة

رمز الخدمة
هو عبارة عن رمز تعريفي مكون من حروف وأرقام خاص لكل خدمة وذلك لتمييزها عن غيرها
من الخدمات

التعريفات

الخدمة الفرعية

اسم الخدمة

هي الخدمات التي تلتحق بالخدمات الرئيسية

يستخدم االسم للتعريف عن الخدمة والذي

وفق ًا لنوع المتعاملين أو غرض الخدمة

يميزها عن الخدمات األخرى

وصف الخدمة
هــو شــرح مبســط ودقيــق للخدمــة يمكــن
المتعامليــن مــن فهــم نــوع وطبيعــة
الخدمــة

الرسوم
هو المبلغ المالي الذي يقوم بتسديده
المتعامل للحصول على الخدمة

المستفيد من الخدمة
الفئــة المســتفيدة مــن تلقــي هــذه الخدمــة علــى ســبيل المثــال الحكومــة  ,األفــراد ,األعمــال وفــي
حــال وجــود أكثــر مــن فئــة مســتفيدة يتــم تحديدهــا

قنوات تقديم الخدمة
وســيلة تواصــل بيــن المتعامليــن والدائــرة ويتــم تقديــم الخدمــات عبرهــا مثــال (وجهــ ًا لوجــه،
التطبيــق الذكــي ،الموقــع اإللكترونــي ،إلــخ)....

الوثائق المطلوبة
عبــارة عــن المســتندات التــي تقــوم الدائــرة
بطلبهـــــا مــن المتعـــــامل للحصـــــول علــى
الخدمــة

مركز الخدمة
المقر الذي يقوم من خالله الوكيل المعتمد
باستقبـــــال المتعاملين وتقديم الخدمات

الوكيل المعتمد
الشــركة أو المؤسســة الخاصــة المصــرح لهــا مــن جانــب الدائــرة بتقديــم خدمــات الدائــرة وفق ـ ًا للضوابــط
واالشــتراطات المقــررة ،والموضحــة بهــذا الدليــل

التعريفات
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ارتباط الخدمة
يوضــح ارتبــاط الخدمــة بخدمــات أو موافقــات تقدمهــا جهــات أخــرى (مثــال :يتطلــب الحصــول علــى
رخصــة بنــاء بعــض الموافقــات والخدمــات مــن جهــات أخــرى مثــل شــركة عجمــان لخدمــات الصــرف
الصحــي)

شروط الخدمة
هــي عبــارة عــن المتطلبــات والقوانيــن التــي تحددهــا الدائــرة والمتعلقــة بالحصــول علــى الخدمــة (مثــال :
اشــتراط بلــوغ ســن الثامنــة عشــر للحصــول علــى رخصــة قيــادة)

عدد الخطوات والمدة الزمنية
تختلف عدد الخطوات والمدة الزمنية حسب اختالف قنوات تقديم الخدمة .مثال ( :قناة تقليدية :
يتــم مــن خــال عــدد الخطــوات التــي مــر عبرهــا المتعامــل إلنجــاز الخدمــة والمــدة المســتغرقة الســتالم
الخدمــة( .قنــاة رقميــة :يتــم مــن خــال عــدد النقــرات التــي قــام بهــا المتعامــل إلنجــاز الخدمــة الرقميــة
والمــدة المســتغرقة الســتالم الخدمــة)

الهدف من الدليل
يهدف هذا الدليل إلى :
التعريــف بالخدمــات المقدمــة والمســاهمة فــي تحقيــق الغايــات االســتراتيجية للدائــرة ،مــن خــال تســهيل
وتيســير المعامــات بأنواعهــا
تمكيــن المتعامليــن مــن الحصــول علــى مختلــف الخدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة وذلــك بعــرض الخطــوات
الواضحــة التــي يجــب علــى المتعامليــن اتخاذهــا ومختلــف القنــوات التــي يمكــن لهــم اســتخدامها
المســاهمة المباشــرة فــي التيســير علــى الشــركات والمؤسســات العاملــة فــي قطــاع االعمــال مــن الحصــول
علــى المعلومــات الخاصــة بالخدمــات التــي تقدمهــا الدائــرة بــكل ســهولة ويســر
تحفيــز الشــركات والمؤسســات بمختلــف أنواعهــا وأشــكالها القانونيــة ،مــن خــال اكتشــاف اإلجــراءات
المرتبطــة بمجــاالت العمــل االقتصــادي بمختلــف انشــطته وقطاعاتــه ،وهــو مــا سيســهم فــي التشــجيع
علــى االســتثمار باإلمــارة
تمكين موظفي الجهات من فهم آلية تقديم الخدمات
توحيد إجراءات تقديم الخدمات في الدائرة وضمان عدم االزدواجية وهدر الموارد

14

الهدف من الدليل

	معادلة إسعاد المتعاملين
موظف فخور بتقديم
الخدمـــة المتميــــــزة

=
“ نعمل إلسعادك “
الترحيب بابتسامة
انطباع أولي متميز
االحترام واللباقة
اإلنصات الجيد
المهنية والمبادرة في تقديم
العون
التفهم والمراعاة

+

جهــة متفـــانية في
إسعاد المتعاملين

+

متعامل إيجابي
ومبـــــــــــــــــــادر

إسعاد المتعاملين
“ نعمل إلسعادك “
توفيــر بيئــة مضيافــة تعــزز
ثقافــة الســعادة و اإليجابيــة
تقــديــــــم خـــــدمة ســريعــــــــة
ومبسطـــــة
توفيــر الخدمــة بمــا يضمــن
راحــــــــة الـــمتعامـــــل
تقديــم الخدمــة بمــا يضمــن
العــــــــــدالـــة والمســــــــــــــاواة
إبهـــــار المتعامـــــل بتقديـــــم
خدمـــات تفـــــوق توقعــــــــاته

“ ساعدنا إلسعادك “
السمات السلوكية الخمسة
التــي مــن المتوقــع أن يتحلــى
بهــا المتعامــل اإليجابــي :
توفيــر معلومــات ومســتندات
صحيحــة ومحدثــة
تقديــم مالحظــات بنـــــــــــاءة
واقتراحــات مبتكــرة وإيجابيــة
المشــــــــــــاركة في تصميــــــم
الخدمــة

اإليجابية

اإلنصات إلى صوت المتعامل

االبتكار في تقديم الخدمة

إشــراك المتعامــل فــي تطويــر
الخدمـــــات

المساهمــــــــة في استشــــراف
مستقبــــل الخدمــــــات

االبتــكار المســتدام فــي تقديــم
الخدمات المســتقبلية

مشــاركة التجربــة الســعيدة
واإليجابيــة مــع الغيــر

التفاني في إسعاد المتعامل
تقديم تجربة مبهرة للتعامل

العمــل بروح الفريــق الواحد
إلسعــــاد المــتعــامـــل

		

معادلة إسعاد المتعاملين
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Ajmanded

قنوات التواصل
االجتماعي

Ajmanded

تطبيق الهاتف الذكي
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80070

06-7033888

info@ajmanded.ae

مركز االتصال

البدالة الرئيسية

 870عجمان

06-7033889

www.ajmanded.ae

الفاكس

الموقع االلكتروني

صندوق البريد

ﻗﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ

البريد االلكتروني

قنوات تقديم الخدمات
القنوات الذكية وااللكترونية لتقديم الخدمات

الموقع االلكتروني

www.ajmanded.ae

التطبيق الذكي

Ajmanded

القنوات التقليدية “مراكز سعادة المتعاملين”
اسم المركز

الموقع

مركز المنامة
لخدمة المتعاملين

عجمان  -منطقة المنامة

مركز سند
لخدمة المتعاملين

عجمان  -منطقة مصفوت

مركز تسهيل الهاجس
لخدمة المتعاملين

عجمان  -منطقة عجمان
الصناعية

مركز تسهيل تواصل
لخدمة المتعاملين

عجمان  -منطقة مشيرف
التجارية

مركز تسهيل المعلومات
لخدمة المتعاملين

عجمان  -منطقة
الكورنيش

مركز تسهيل اي كيوسي
لخدمة المتعاملين

عجمان  -منطقة
مشيرف

ساعات العمل

من  :األحد
إلى  :الخميس

من  :األحد
إلى  :الخميس

أيام العمل

من AM 7:30 :
إلى PM 2:30 :

من AM 7:30 :
إلى PM 2:30 :

+

السبت

من AM 08:00 :
إلى PM 08:00 :

قنوات تقديم الخدمات
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التراخيص االقتصادية

األشكال القانونية

مواطني دولة اإلمارات :
يجـــــوز لمواطنـــــي الدولــة ممارســــــــة جميــع األنشــطة التجاريــة والمهنيــة
والصناعيــة عنــد اســتيفائهم للمتطلبــات والشــروط ويمكنهــم مزاولــة
األنشــطة بأحــد األشــكال القانونيــة التاليــة :

مؤسسة فردية
شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة تضامنية
شركة توصية بسيطة
شركة مساهمة خاصة  /عامة
شركة أعمال مدنية

19

مواطني دول مجلس التعاون :
مؤسسة فردية
شركة ذات مسؤولية محدودة
ويشــترط هنــا أن يكــون جميــع الشــركاء مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وفــي حالــة وجــود
شــريك أو أكثــر يحمــل جنســية أخــرى فيشــترط هنــا وجــود شــريك أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات بحيــث
ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن رأس المــال المدفــوع .

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟
جميــع األنشــطة التجاريــة والصناعيــة ومعظــم األنشــطة المهنيــة وال يســمح بأنشــطة االستشــارات
إال إذا كانــت هنــاك موافقــة مــن قبــل الجهــة المنظمــة للنشــاط.

شركة مساهمة خاصة /عامة
ويشــترط هنــا أن يكــون جميــع الشــركاء والذيــن يجــب أال يقــل عددهــم عــن ثالثــة مــن مواطنــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي .

يجــوز لمواطنــي دول المجلــس ممارســة معظــم األنشــطة التجاريــة والمهنيــة والصناعيــة عنــد
اســتيفائهم للمتطلبــات والشــروط (عــدا أنشــطة خدمــات الحــج والعمــرة والــوكاالت التجاريــة والــدور
الخاصــة بالمعاقيــن ورعايــة المســنين وخدمــة المجتمــع والمطابــع ودور نشــر الصحــف والمجــات
حيــث أنهــا مقتصــرة علــى مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة) ،ويمكنهــم مزاولــة األنشــطة
بأحــد األشــكال القانونيــة التاليــة :
وجــود شــريك أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات بحيــث ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن
رأس المــال المدفــوع.

مثال :

شريك خليجي وشريك وافد يتطلب وجود شريك من مواطني الدولة

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة العامة ؟
األنشطة التجارية ،الصناعية ،والمهنية .

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة الخاصة ؟
معظم األنشطة التجارية ،والصناعية وبعض األنشطة المهنية .
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األشكال القانونية

شركة أعمال مدنية
يجــوز لشــخصين تأســيس شــركة أعمــال مدنيــة لمزاولــة نشــاط مهنــي شــريطة أن يتــم تعييــن وكيــل
خدمــات محلــي مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات أو دخولــه كشــريك معهــم

	مواطني الدول األخرى :
مؤسسة فردية
يجــوز تأســيس مؤسســة فرديــة لمزاولــة أحــد األنشــطة المهنيــة فقــط شــريطة تعييــن وكيــل خدمــات
محلــي مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات

شركة ذات مسؤولية محدودة

يؤســس هــذا النــوع مــن الشــركات لمزاولــة أحــد األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة ويشــترط هنــا وجود شــريك
أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات بحيــث ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن رأس المــال المدفوع

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟
جميــع األنشــطة التجاريــة والصناعيــة ومعظــم األنشــطة المهنيــة وال يســمح بأنشــطة
االستشــارات إال إذا كانــت هنــاك موافقــة مــن قبــل الجهــة المنظمــة للنشــاط

شركة مساهمة خاصة
يؤســس هــذا النــوع مــن الشــركات لمزاولــة أحــد األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة ويشــترط هنــا وجود شــريك
أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات بحيــث ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن رأس المــال المدفوع

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة الخاصة ؟
معظم األنشطة التجارية ،والصناعية وبعض األنشطة المهنية

األشكال القانونية
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شركة أعمال مدنية
يجــوز لشــخصين تأســيس شــركة أعمــال مدنيــة لمزاولــة نشــاط مهنــي شــريطة أن يتــم تعييــن وكيــل
خدمــات محلــي مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات أو دخولــه كشــريك معهــم

الشركات األجنبية
فرع شركة أجنبية
يســمح لهــا بممارســة االنشــطة المهنية-االنشــطة التجاريــة غيــر المباشــرة كنشــاط المقــاوالت – مكتــب تمثيــل
تجــاري فقــط

شركة ذات مسؤولية محدودة
يؤســس هــذا النــوع مــن الشــركات لمزاولــة أحــد األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة ويشــترط هنــا وجــود شــريك أو
أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات بحيــث ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن رأس المــال المدفــوع

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ؟
جميــع األنشــطة التجاريــة والصناعيــة ومعظــم األنشــطة المهنيــة وال يســمح بأنشــطة االستشــارات
إال إذا كانــت هنــاك موافقــة مــن قبــل الجهــة المنظمــة للنشــاط

شركة مساهمة خاصة /عامة
يؤســس هــذا النــوع مــن الشــركات لمزاولــة أحــد األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة ويشــترط هنــا وجــود شــريك أو
أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات بحيــث ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن رأس المــال المدفــوع

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة العامة ؟
األنشطة التجارية ،الصناعية ،والمهنية

ما هي األنشطة المدرجة ضمن الشركة المساهمة الخاصة ؟
معظم األنشطة التجارية ،والصناعية وبعض األنشطة المهنية
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األشكال القانونية

تتطلــب العديــد مــن األشــكال القانونيــة واإلجــراءات نفــس الخطــوات
والمســتندات المطلوبــة إلنجازهــا ،وفيمــا يلــي قائمــة بهــا حســب
اإلجــراء الرئيســي :

تسجيل المؤسسات  /الشركات

المؤسســات يملكهــا مواطنــي الدولــة  /مواطنــي مجلــس التعــاون
الخليجــي  /أجنبــي :

 .1تعبئــة نمــوذج طلــب الترخيــص عــن طريــق الخدمــة االلكترونيــة أو مراكــز إســعاد
المتعامليــن
 .2حجز االسم التجاري عن طريق الخدمة االلكترونية أو مراكز إسعاد المتعاملين
 .3نسخة عن جواز السفر والهوية لمواطني الدولة أو الخليجي  /تأشيرة الدخول
 .4موافقة الهيئة االتحادية للهوية والجنسية لألجنبي
 .5موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط (عالية الخطورة)
 .6إصدار وطباعة الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة
 .7أال يقــل العمــر عــن  21ســنة وفــي حالــة كونــه أصغــر يجــب احضــار (رســالة مــن
المحكمــة بــإذن تجــارة)
 .8نسخة عن شهادة السجل التجاري للشركة األم
 .9نسخة عن الرخصة األم
 .10صورة من عقد التأسيس او صورة من ملحق تعديل عقد التأسيس (للفرع)
 .11عقد التأسيس مصدق ًا حسب األصول ،للشركات بأنواعها
 .12موافقة الجهات الحكومية األخرى على النشاط في حال تطلب األمر ذلك
.13
 .13عقد رهن بين الراهن والمرتهن مصدق من كاتب العدل
.14
 .14صورة من الرخصة

معلومات عامة
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 .15تعهد بأن الرخصة غير مرهونة سابق ًا
 .16توثيــق حســاب مســتثمر (فــي حــال لــم يكــن الحســاب موثقــ ًا) وذلــك
لمســتخدم الخدمــة اإللكترونيــة
 .17التســجيل فــي الموقــع اإللكترونــي  /الهاتــف الذكــي للعميــل أو تســجيل
الدخــول فــي النظــام للموظــف
 .18هيئة األوراق المالية والسلع
 .19عقــد تعييــن وكيــل الخدمــات /وكيــل شــركة مصدقــ ًا حســب األصــول
للمؤسســات والشــركات المدنيــة المملوكــة للمقيميــن مــن غيــر مواطنــي
مجلــس التعــاون الخليجــي  % 100والتــي تتضمــن وكيــل خدمــات محلــي
مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .بعــد ذلــك تتــم عمليــة إصــدار وطباعــة
الترخيــص بعــد دفــع الرســوم المقــررة
 .20رسالة من الشركة أو المؤسسة بطلب إيقاف الترخيص مؤقتا ً

 .21تقرير من قسم التفتيش في اقتصادية عجمان
 .22إلغاء بطاقة العمال من وزارة الموارد البشرية والتوطين
 .23رسالة من المؤجر بإضافة أكثر من رخصة على نفس الموقع
 .24صــورة مــن عقــد تأســيس والســجل التجــاري مصدقــة مــن ســفارة الدولــة
التابعــة لــه ومصدقــة مــن وزارة خارجيــة دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة
 .25قــرار مــن مجلــس اإلدارة بفتــح فــرع للشــركة بداخــل االمــارة مضافــا اليهــا
تفويــض رســمي لممثلــي الشــركة التخــاذ االجــراءات
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معلومات عامة
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االشتراطات العامة لمزاولة األنشطة القتصادية في االمارة:

ضــرورة وجــود غــرف للقيــاس (رجالــي  /نســائي)

مراجعــة الدائــرة فــي حــال وجــود مســتودع

فــي محــال المالبــس والخياطــة

للمحــل ألخــذ التصريــح الــازم

عدم تكديس البضاعة في المحل

عــدم مزاولــة أي نشــاط بــدون ترخيــص أو

عدم عرض البضاعة خارج المحل
عــدم تثبيــت كاميــرات مراقبــة فــي الصالونــات

عــدم اســتغالل موقــع المنشــأة لغــرض
الســكن أو أي أغــراض أخــرى غيــر النشــاط

النســائية ومحــال الخياطــة النســائية او األماكن

المصــرح بــه

بالكاميــرات) وذلــك لألنشــطة المصــرح لهــا

عــدم إجــراء أي تعديــل أو تغييــر فــي بيانــات

الخاصــة وضــرورة وضــع شــعار (المــكان مراقــب
فقــط

الترخيــص إال بعــد الرجــوع للدائــرة

يمنع التدخين في المحل

يتطلــب اجــراء تغييــر موقــع المنشــأة

عــدم وضــع أي ملصقــات إعالنيــة علــى واجهــة
المحــل إال بعــد الحصــول علــى تصريــح بذلــك
وال يســمح ان تتعــدى مســاحة اإلعــان  50%مــن
مســاحة الواجهــة
عــدم وضــع مكائــن تعمــل بالعملــة بجميــع
أنواعهــا إال بعــد الحصــول علــى تصريــح بذلــك
عــدم بيــع الســجائر لمــن هــم دون الســن
القانونــي  18ســنة
يمنع منع ًا بات ًا بيع أو تخزين األلعاب النارية
ال يســمح لمحــات بيــع األعشــاب الشــعبية
بإعطــاء وصفــات طبيــة أو عالجيــة أو دوائيــة أو
عشــبية
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تصريــح مــن قبــل الدائــرة

االشتراطات العامة

موافقــة مســبقة مــن الدائــرة
ال يـــسمح بوجــود أبــواب أو غــرف ســرية
با لمنشــأ ة
وضــع لوحــة علــى واجهــة المحــل تبيــن
أوقــات العمــل

فــي حــال وجــود ضمــان علــى قطــع الغيــار او األجهــزة الكهربائيــة أو ايــة منتجــات أخــرى
تخضــع للضمــان يجــب إعــام المشــتري خطيــا بمــا يغطيــه الضمــان ومــدة الضمان واالســباب
المؤديــة إللغــاء الضمــان
يتوجب على المنشاة اخذ تصريح للتصفية
ضــرورة توخــي الحــذر فــي حــاالت التعامــل فــي الشــراء مــن قبــل مركبــات ال تحمــل اســماء
تجاريــة أو ال تصــدر فواتيــر بالبيــع وضــرورة معرفــة مصــدر البضائــع التــي يتــم عرضهــا أو
بيعهــا
يجب عرض اسعار الخدمة واعالم المستهلك بها قبل تقديم الخدمـــة

االشتراطات العامة

27

عــدم بيــع او تنزيــل ايــة برامــج غيــر اصليــة
علــى األجهــزة
عــدم بيــع او تنزيــل برامــج لفتــح المواقــع
المحظــورة

فاتــورة الشــراء
يتوجــب علــى صاحــب المحــل ابــراز سياســة
االســترجاع واالســتبدال فــي مــكان بــارز

عــدم الترويــج للمنتجــات والخدمــات مــن
خــال االتصــال الهاتفــي نهائيــ ًا

بضائع مقلدة أو مغشوشــة او مجهولة

وجــوب اصــدار التصريــح الــازم ألي حملــة

أهميــة االلـــــــتزام باالتفـــــــاق المبــرم بيــن

عــدم القيــام بالترويــج أو البيــع أو العرض ألية

ترويجيــة او دعائيــة للمنتجــات والخدمــات

المتعاقديــن

التواصــل االجتماعــي

ضــرورة االلتــزام بالقوانيــن المنظمــة لحقــوق

والمنشــآت مــن خــال جميــع وســائل

عــدم الترويــج عــن المحــل عــن طريــق
الكتيبــات او الملصقــات اال بعــد الحصــول

ا لمستهلك
عــدم فـــــــرض رســــــــوم إضافيــة مقابــل

علــى تصريــح مــن الدائــرة

اســتخدام بطاقــات االئتمــان

يحظــر توزيــع بطاقــات الدعايــة والملصقــات

عــدم مزاولــة النشــاط بعــد الســاعة 12:00
صباحـ ًا إال بعــد الحصــول علــى تصريــح بذلــك

الســيارات

االلتــزام بكتابــة تاريــخ اإلنتــاج واالنتهــاء علــى

االعالنيــة والترويــج لهــا فــي المناطــق
الســكنية والمرافــق العامــة والخاصــة وعلــى

عــدم تضليــل واجهــات محــات الطوابــق
االرضيــة ،ويســتثنى مــن ذلــك العيــادات
الطبيــة والصالونــات النســائية
وضــع صــورة مــن الرخصــة او التصريــح فــي
مــكان بــارز بالمحــل
يتطلــب القيــام بتصريــح التنزيــات والحمالت
الترويجيــة والتصاريــح االعالنيــة موافقــة
مســبقة مــن الدائــرة
االلتــزام بكـــــــتابة األسعـــــــار علــى الســلع
والبضائــع
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للمستهـــــــلك الحـــــق فــي الحصــول علــى

االشتراطات العامة

الســلع

عـدم تركيب أي منتجات تحمل عالمات تجارية مقلدة
أن يتــم تســليم العميــل ورقــة تثبــت أن ورشــة اإلصــاح قامــت باســتالم المركبــة مــن
العميــل مــع بيــان رســم توضيحــي للخــدوش أو الكدمــات الســابقة علــى الســيارة
أن تكــون الورشــة مســؤولة عــن العهــدة (المركبــات بأنواعهــا) أثنــاء عمليــة اإلصــاح حتــى
قيــام العميــل باســتالم المركبــة

االشتراطات العامة
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االشتراطات الخاصة لمزاولة األنشطة االقتصادية
في االمارة :

مراكز تدليك واسترخاء نسائي  /رجالي

 .1أن تكــون مســاحة الموقــع  2000قــدم مربــع ،وأن يكــون محــل تجــاري ،وكل
غرفــة مســاج تكــون مســاحتها  150قــدم مربــع كحــد أقصــى ،وال تحتــوي
غــرف المســاج علــى أي غرفــة اســتحمام داخلــي
 .2أن تكــون األبــواب الخاصــة بغــرف المســاج تحتــوي علــى نوافــذ زجــاج مقــاس
 A4وأال تحتــوي علــى أقفــال
 .3الرسم الخاص بمساحة المحل يوضح توزيع غرف المساج
 .4عــدم تغييــر موقــع الترخيــص واالنتقــال إلــى موقــع آخــر دون الحصــول
علــى موافقــة الدائــرة
 .5عدم ممارسة النشاط في أي موقع بدون ترخيص أو تصريح من الدائرة
 .6أن تكــون الالفتــة اإلعالنيــة مضــاف إليهــا (االســم التجــاري رجالي/نســائي)
بحســب النشــاط
 .7ضــرورة أن يكــون االســم التجــاري المــدوّ ن علــى الالفتــة مطابــق لالســم
التجــاري فــي الرخصــة
 .8تقديــم تعهــد بااللتــزام باالشــتراطات الواجــب توافرهــا بالمنشــأة مطبــوع
علــى الهيــد لينــر الخــاص مــن الشــركة ومختــوم بختــم الشــركة وتوقيــع
صاحــب الترخيــص أو الشــريك
 .9عــدم إجــراء التنزيــات أو التصفيــات أو العــروض الخاصــة بــدون تصريــح مــن
الدائــرة .
 .10عــدم إجــراء أي تعديــل أو تغييــر فــي بيانــات الترخيــص إال بعــد الرجــوع
للدائــرة وموافقتهــا

.
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االشتراطات الخاصة

االشتراطات الخاصة بلوحات األسماء التجارية وأنواعها:

تقــدم طلبــات اللوحــات االعالنيــة عــن طريــق
(الخطاطيــن) المســجلين باإلمــارة فقــط
االلتــزام بالنمــوذج المخصــص للوحــات
االعالنيــة وتســجيل كافــة بيانــات ومقاســات
اللوحــة وأبعادهــا مــع ضــرورة وضــع رســم
توضيحــي للوحــة
مراعــاة تناســق اللوحــة للوحــات المحــات
المجــاورة فــي نفــس المبنــى والمبانــي
المجــاورة مــن حيــث المســاحات واالطــوال
والبــروز حفاظــا علــى المنظــر الجمالــي
العــام لألمــارة
ال تتعــدى المســاحة الكليــة للوحــة االعالنيــة
عــن واجهــة المحــل
عــدم بــروز اللوحــة مــن جميــع جوانبهــا
بزيــادة الحجــم
مراعــاة الكتابــة بلغــة عربيــة صحيحــة
بعيــدة عــن االخطــاء االمالئيــة واللغويــة
اســتخدام اللغــة العربيــة إجبــاري فــي
اللوحــات االعالنيــة بنســبة ال تقــل عــن 50%
مــع مراعــاة أن تكــون فــي الجهــة اليمنــى
مــن اللوحــة
االلتــزام باالســم التجــاري الــوارد بالرخصــة
االقتصاديــة
عــدم تثبيــت اللوحــة االعالنيــة للمحــل إال
بعــد أخــذ الموافقــة مــن الدائــرة
مراعــاة االعــان لــآداب العامــة والتعاليــم
االســامية

تعهــد مــن الشــركة المنفــذة للوحــة االســم
التجــاري بااللتــزام بكافــة الشــروط الملزمــة
وفــي حالــة االخــال بهــا يتعــرض للمخالفــة
يحــق للدائــرة إزالــة اللوحــة االعالنيــة عــن
طريــق شــركة متخصصــة علــى نفقــة
صاحــب المنشــأة فــي حالــة عــدم مطابقتها
للمواصفــات المعتمــدة وذلــك بعــد مهلــة
أقصاهــا  15يــوم
يتوجــب تقديــم طلــب تصريــح جديــد فــي
حالــة تغييــر الموقــع مــع ضــرورة إزالــة
اللوحــة القديمــة
يتوجــب تقديــم طلــب تصريــح جديــد فــي
حالــة تغييــر االســم التجــاري مــع ضــرورة
ازالــة اللوحــة القديمــة وعــدم الكتابــة عليهــا
فــي حالــة الغــاء الرخصــة يتوجــب علــى
صاحــب المنشــأة ازالــة اللوحــة وابــراز صــورة
لواجهــة المحــل قبــل وبعــد اإلزالــة
فــي حالــة عــدم الرغبــة بتجديــد التصريــح
علــى الشــركة ازالــة اللوحــة وإخطــار الدائــرة
بذلــك
اللوحــات علــى الواجهــة الزجاجيــة للمحــات
ال تتعــدى  50%مــن مســاحة الواجهــة مــع
مراعــاة وضــوح الرؤيــة
الواجهــة الزجاجيــة للمحــات ال تتعــدى 50%
مــن مســاحة الواجهــة مــع مراعــاة وضــوح
الرؤيــة

إبــراز موافقــة وكيــل العالمــة التجاريــة فــي
حالــة وجــود إعــان ضمــن اللوحــة

االشتراطات الخاصة
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خدمات التراخيص االقتصادية

أو ً
ال :خدمة حجز االسم التجاري
حجز االسم التجاري

اسم الخدمة

		

الوصف

هو االسم الذي يستخدمه التاجر لتميز مؤسسته أو شركته

(شرح مبسط عن الخدمة) :

عن المنشآت التجارية األخرى

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي
فرد

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
شركات

تحديــد الشــكل القانونــي واألنشــطة المــراد اضافتهــا للرخصــة
وتحديــد االســم التجــاري

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

إرفــاق المســتندات المطلوبــة والحصــول علــى الموافقــة
ا لمبد ئيــة
توفير الموافقات الخارجية إن وجدت حسب طبيعة النشاط
دفع الرسوم استالم شهادة حجز االسم التجاري

حجز االسم التجاري
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• حجز االسم التجاري  200درهم
• الموافقة المبدئية  100درهم
• رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
• يتم تمديد حجز االسم التجاري لمدة شهرين بحد أقصى مرتين
قبل انتهاء تاريخ شهادة

الرسوم :

• حجز االسم التجاري بحد اقصى يوم برسم قدره  200درهم
• رسوم اسم تجاري دال على نطاق جغرافي او معرب أو عالمة تجارية
 1000درهم سنوي ًا
• رسوم االسم التجاري مختصر أو خليجي  2000درهم سنوي ًا
(عجمان ،دبي ,أ ,ب )
• رسوم االسم التجاري أجنبي أو أرقام  2000درهم سنوي ًا

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

إصدار الرخص التجارية

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

حجز االسم التجاري

حجز االسم التجاري

35

الشروط واألحكام المتعلقة بحجز االسم التجاري :

ينبغــي أال يحتــوي االســم التجــاري علــى ألفــاظ غيــر الئقــة .وينبغــي أال يخالــف النظــام
العــام واآلداب العامــة
ال يحتــوي االســم التجــاري علــى لفــظ الجاللــة (اهلل) وال (الــرب) وال أي مــن أســماء اهلل
الحســنى ،علــى ســبيل المثــال :القــادر أو العلــي أو الــرزاق أو ســوى ذلــك
إذا كان اســم الشــركة يتضمــن اســم شــخص طبيعــي ،فيجــب أن يكــون هــذا الشــخص
شــريك ًا أو مالــك ًا فــي الرخصــة
تســتخدم اســم العشــائر باعتبــاره اســ ً
ما تجاريــ ًا مــا لــم يتضمــن االســم األول ،علــى
ســبيل المثــال« :يوســف التميمــي» ال يمكــن أن يكــون «التميمــي للتجــارة» ،بــل ينبغــي
تغييــره إلــى «يوســف التميمــي للتجــارة العامــة
عــدم ترجمــة األســماء التجاريــة ،علــى ســبيل المثــال :االســم إن كان باللغــة العربيــة
«ضــوء القمــر» فيجــب أن تكــون ترجمتــه «»DAW ALQAMAR
ينبغــي أال يحتــوي االســم التجــاري علــى اســم دولــة أو حكومــة أو عاصمــة أو مدينــة أو
معلــم ،علــى ســبيل المثــال« :اإلمــارات ،أبــو ظبــي ،دبــي ،الشــارقة ،عجمــان ،أم القيويــن،
رأس الخيمــة ،الفجيــرة ،بــرج خليفــة ،بــرج العــرب ،زعبيــل ،الوصــل»
يجب أن يعكس اسم الشركة النشاط التجاري بدقة

يجــب أن يتكــون اســم شــركات التضامــن مــن اســم أحــد الشــركاء أو جميــع الشــركاء
والبــد مــن إضافــة عبــارة وشــركاه ويجــوز أن يكــون اس ـ ً
ما تجاري ـ ًا خاص ـ ًا أو مبتكــرا ً
يجــب أن يكــون اســم الشــركة ذات مســؤولية محــدودة مشــتق مــن غرضهــا أو مــن
اســم أحــد الشــركاء أو أكثــر علــى أن تنتهــي بعبــارة شــركة ذات مســؤولية محــدودة
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الشروط واألحكام

يجــب أن يكــون اســم شــركة الشــخص الواحــد مقتــرن بإســم مالكهــا بشــرط أن تتبــع
بعبــارة شــركة شــخص واحــد ذات مســؤولية محــدودة (لمالكهــا أحمــد الحوســني
شــركة الشــخص الواحــد ذ.م.م )
يجــب أن يكــون اســم شــركات المســاهمة اســم مشــتق مــن غرضهــا وال يجــوز أن يكــون
اسـ ً
ما لشــخص طبيعي اال إذا كان غرض الشــركة اســتثمار براءة اختراع مســجله بإســم
هــذا الشــخص أو إذا تملكــت الشــركة اســ ً
ما تجاريــ ًا أو حصلــت علــى حــق اســتغالله،
ويجــب أن يضــاف مــع اســم الشــركة عبــارة «مســاهمة عامــة» أو «مســاهمة خاصــة»
ال يجــوز تضميــن أي اســم محظــور مثــل المنظمــات السياســية العالميــة أو التنظيمــات
الطائفيــة والدينيــة
يجب أال يتضمن االسم أي من عالمات الترقيم
تحتفــظ دائــرة التنميــة االقتصاديــة بالحــق فــي فــرض غرامــات علــى مخالفــات األســماء
فــي الســنوات الســابقة
يحــق لدائــرة التنميــة االقتصاديــة إلغــاء أو تغييــر اســم الشــركة إذا وجــدت أن االســم
التجــاري القائــم مماثــل الســم آخــر مــع مراعــاة األســبقية فــي الحصــول علــى االســم
التجــاري
ينبغــي أال يكــون االســم هــو نفــس اســم إحــدى العالمــات التجاريــة المســجلة فــي
وزارة االقتصــاد أو أي مــن المشــاريع أو األســماء التجاريــة الحكوميــة
يجب أن يكون االسم التجاري مطابق للحقيقة وال يؤدي إلى تضليل الجمهور
يجب أن يكون االسم التجاري على واجهة المتجر وواضح

الشروط واألحكام
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ث ً
انيا:

خدمة إصدار الرخص االقتصادية

تأسيس المنشآت الفردية :
اسم الخدمة

تأسيس المنشآت الفردية
هــي المنشــأة التــي يمتلكهــا شــخص واحــد وذلــك لممارســة
نشــاط اقتصــادي (تجــاري ،مهنــي ،صناعــي ،زراعــي) وترتبــط الذمــة
الماليــة للمؤسســة بصاحبهــا حيــث إنــه يتحمــل كافــة االلتزامــات
الماليــة المترتبــة علــى المؤسســة

		

الوصف

يجــوز لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومواطنــي دول

(شرح مبسط عن الخدمة) :

مجلــس التعــاون الخليجــي امتــاك المؤسســة
يجــوز لمواطنــي الــدول األخــرى (الوافديــن وهــم مــن خــارج دول
مجلــس التعــاون) امتــاك المؤسســة الفرديــة بشــريطة وجــود
وكيــل الخدمــات مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي
فرد

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
شركات

حجــز االســم التجــاري مــن خــال القنــوات المتاحــة عــن طريق
الخدمــات االلكترونيــة أو مراكــز الخدمــة التابعــة للدائرة
خطوات الحصول على

دفع الرسوم

الخدمة (رحلة المتعامل) :
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
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إصدار الرخص االقتصادية

تصديق عقود اإليجار من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان
موافقة اإلدارة العامة للدفاع المدني
يجــوز لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومواطنــي
الشروط واألحكام :

دول مجلــس التعــاون الخليجــي امتــاك المؤسســة
يجــوز لمواطنــي الــدول األخــرى (الوافديــن وهــم مــن خــارج
دول مجلــس التعــاون) امتــاك المؤسســة الفرديــة بشــريطة
وجــود وكيــل خدمــات محلــي مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة
موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط

رسوم إصدار /تجديد الرخص التجارية  600درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
رسوم القيد في السجل التجاري  200درهم

الرسوم :

رسوم القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
رسوم إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
رسوم اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
رسوم تصديق عقد تعيين وكيل خدمات  250درهم
رسوم تعيين وكيل خدمات بالرخصة  700درهم
نموذج عقد وكيل خدمات  100درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

إصدار الرخص االقتصادية
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

دائرة التنمية والتخطيط

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية

		

تأسيس شركة األعمال المدنية :
اسم الخدمة

تأسيس شركة األعمال المدنية
هــي الشــركة التــي يكــون بهــا شــريكين أو أكثــر يمارســون
األنشــطة المهنيــة فقــط مثــل نشــاط خياطــة المالبــس أو
صالونــات التجميــل أو االستشــارات أو التدريــب  .......الــخ
من لهم حق تملك شركة أعمال مدنية ؟
الشــركة المدنيــة يمكــن أن تمــارس فقــط النشــاطات المهنيــة
وهــي مملوكــة  100%مــن قبــل الشــركاء المهنييــن بصــرف
النظــر عــن جنســياتهم
ويجوز للمواطن أن يكون شريك فى شركة أعمال مدنية

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

الشركة األجنبية يمكن أن تكون شريك ًا في الشركة المدنية طالما
كانت الشركة األجنبية في نفس المهنة التي تعمل بها الشركة
المدنية
معظــم الشــركات المدنيــة تتطلــب وكيــل خدمــات محلــي
إذا لــم ويكــن فــي الرخصــة شــريك إماراتــي الجنســية وكيــل
الخدمــات المحلــي هــو مواطــن إماراتــي الجنســية يقــوم بــإدارة
متطلبــات الترخيــص وغيرهــا مــن المســائل األخــرى المتعلقــة
بالمتطلبــات الحكوميــة إلنجــاز أعمــال مالــك الرخــص وذلــك
نظيــر أتعــاب ســنوية محــددة
ال يتحمــل وكيــل الخدمــات المحلــي أي مســؤولية عــن أعمــال
مالــك الرخصــة وال أي التــزام مالــي تجــاه الشــركة أو نشــاطاتها
فــي اإلمــارة أو أي مــكان آخــر
يتوفــر نمــوذج مــن اتفاقيــة وكيــل الخدمــات وهــذه االتفاقيــة
توضــح العالقــة ،والتزامــات مالــك الرخصــة تجــاه وكيــل الخدمــات
المحلــي ويتعيــن توثيــق هــذه االتفاقيــة لــدى الدائــرة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

أفراد

إصدار الرخص االقتصادية
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حجز االسم التجاري
دفع الرسوم.

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

التوقيع على عقد شراكة األعمال المدنية
ارشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد اإللكتروني
موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط( .عالية الخطورة)

يجــوز لمواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ممارســة جميــع
األنشــطة المندرجــة ضمــن هــذا الشــكل القانونــي شــرية اســتيفاء
المتطلبــات والشــروط
يجــوز لشــخصين أو أكثر مــن مواطني دول مجلــس التعاون الخليجي
تأســيس شــركة أعمــال مدنيــة لمزاولــة نشــاط مهنــي معيــن دون
اشــتراط تعييــن وكيــل خدمــات محلــي ،أمــا فــي حالــة وجــود شــريك
أو أكثــر مــن غيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،فيشــترط
هنــا إمــا تعييــن وكيــل خدمــات محلــي مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات
الشروط واألحكام :

العربيــة المتحــدة أو دخولــه كشــريك معهــم بــأي نســبة كانــت
فــي حــال كان الشــريك شــخص ًا اعتباريــ ًا فيجــب أن يكــون النشــاط
الممــارس مماثــ ً
ا لنشــاط الشــركة
يجــوز لشــخصين مــن مواطنــي الــدول األخــرى تأســيس شــركة أعمــال
مدنيــة شــريطة تعييــن وكيــل خدمــات محلــي مــن مواطنــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو دخولــه كشــريك معهــم بــأي نســبة
كانــت
يجــوز أن يكــون الوكيــل شــركة (شــخص اعتبــاري) علــى أن يكــون
جميــع أطرافهــا مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصديق عقد شراكة االعمال  250درهم
الرسوم :

نموذج عقد شراكة أعمال  100درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

ال يوجد

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية

43

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة
هــي الشــركة التــي ال يجــوز أن يزيــد الشــركاء فيهــا علــى خمســين
شــريك ًا وال يقــل عــن اثنيــن وال يســأل كل منهــم إال بقــدر حصتــه
فــي رأس المــال وال تكــون حصــص الشــركاء فيهــا ممثلــة بصكــوك
قابلــة للتــداول

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -مؤسسة – شركات

حجز االسم التجاري
الموافقات األمنية ألصحاب العالقة
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دفع الرسوم
توثيق عقد تأسيس شركة تجارية عند مكتب التوثيقات .
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

فيمــا عــدا اعمــال التأميــن والمصــارف فيحــق للشــركة ذات
مســؤولية محــدودة ممارســة أي نشــاط مشــروع

ال يجــوز للشــركة ان تلجــأ الــى االكتتــاب العــام لتكويــن رأس
مالهــا أو لزيادتــه أو الحصــول علــى القــروض الالزمــة لهــا ،وال يجــوز
الشروط واألحكام :

لهــا إصــدار أســهم أو ســندات قابلــة للتــداول

يكــون للشــركة رأس مــال كاف لتحقيــق القــرض مــن تأسيســها
يحــدد مــن قبــل الشــركاء فيهــا ويتكــون مــن حصــص متســاوية
وتكــون الحصــص غيــر قابلــة للتجزئــة
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تــوزع األربــاح والخســائر علــى الحصــص بالتســاوي مالــم ينــص
العقــد علــى خــاف ذلــك .

تنتقــل حصــة كل شــريك الــى ورثتــه ،ويكــون حكــم الموصــي لــه
حكــم الــوارث

يتولــى إدارة الشــركة ذات مســؤولية محــدودة مديــر أو أكثــر يتــم
اختيارهــم مــن بيــن الشــركاء أو مــن غيرهــم بشــرط أن ال يتجــاوز
عددهــم 11
يعيــن المــدراء فــي عقــد تأســيس الشــركة أو فــي عقــد مســتقل
لمــدة معينــة أو دون تحديــد مــدة ،وإذا لــم يعيــن المــدراء علــى
النحــو المبيــن فــي الفقــرة الســابقة عينتهــم الجمعيــة العموميــة
للشــركاء
مــا لــم يحــدد عقــد تأســيس الشــركة ســلطة المديــر ،يكــون لمديــر
الشــركة الســلطة الكاملــة فــي ادارتهــا وتعتبــر تصرفاتــه ملزمــة
للشــركة بشــرط ان تكــون مشــفوعة ببيــان الصفــة التــي يتعامــل
بهــا ،ويكــون حكمــة مــن حيــث المســؤولية حكــم اعضــاء مجلــس
إدارة الشــركة المســاهمة ويظــل كل شــرط فــي عقــد الشــركة
يقضــي بغيــر ذلــك
لموطنــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون
الخليجــي ضمــن هــذا الشــكل القانونــي
يجــوز لمواطنــي الــدول األخــرى تأســيس شــركة ذات مســؤولية
محــدودة لمزاولــة أحــد األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة أو بعــض
المهنيــة أو الســياحية شــريطة وجــود شــريك أو أكثــر مــن مواطنــي
دولــة اإلمــارات بحيــث ال تقــل حصته/حصتهــم عــن  51%مــن رأس
المــال المدفــوع
يجــوز للشــركات المؤسســة خــارج أو داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة تأســيس شــركة ذات مســؤولية محــدودة لمزاولــة أحــد
األنشــطة التجاريــة أو الصناعيــة أو بعــض المهنيــة أو الســياحية
شــريطة وجــود شــريك أو أكثــر مــن مواطنــي دولــة اإلمــارات أو
مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بحيــث ال تقــل حصتــه
حصتهــم عــن  51%ويجــب ان يكــون الشــركاء فيهــا مــن مواطنــي
الدولــة
جميــع األنشــطة التجاريــة والصناعيــة والســياحية ومعظــم
األنشــطة المهنيــة
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
الرسوم :

رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد
 3000درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

عقد التأسيس “ التوثيقات “

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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طلب ترخيص EA-1-1-F1

		

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تأسيس شركة توصية بسيطة :
اسم الخدمة

تأسيس شركة توصية بسيطة
هــي التــي تتكــون مــن شــريك متضامــن أو أكثــر يكونــون مســؤولين

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

شــخصي ًا وبالتضامــن عــن التزامــات الشــركة ويكتســبون صفــة التاجــر
ومــن شــريك مــوص أو أكثــر ال يكونــون مســؤولين عــن التزامــات
الشــركة إال بمقــدار حصتهــم مــن رأس المــال وال يكتســبون صفــة
التاجــر

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -مؤسسة – شركات

حجز االسم التجاري
الموافقات األمنية ألصحاب العالقة
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دفع الرسوم
توثيق عقد تأسيس شركة تجارية عند مكتب التوثيقات
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
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يجــوز ألي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أن يكــون شـ ً
ـريكا موصيً ــا
فــي شــركة التوصيــة البســيطة
يتكــون اســم الشــركة مــن اســم واحــد أو أكثــر مــن الشــركاء
المتضامنيــن مــع إضافــة مــا يــدل علــى الشــكل القانونــي
للشــركة ويجــوز باإلضافــة ،إال أن يكــون للشــركة اســم تجــاري
خــاص بهــا
ال يجــوز أن يذكــر اســم الشــريك الموصــي فــي اســم الشــركة
الشــروط واألحكام :

فــإذا ذكــر مــع علمــه أعتبــر شــريكا متضامنــا ،وليــس بالنســبة
إلــى حســن النيــة
تســري علــى شــركة التوصيــة البســيطة جميــع األحــكام الخاصــة
بشــركة التضامــن بالنســبة للشــركاء المتضامنين
تقتصــر إدارة الشــركة علــى الشــركاء المتضامنيــن مالــم ينــص
عقــد الشــركة علــى االكتفــاء باألغلبيــة
يمكنهــا مزاولــة معظــم األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة
و ا لمهنيــة
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم

الرسوم :

اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد
 3000درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

عقد التأسيس “ التوثيقات “

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

طلب ترخيص EA-1-1-F1
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مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تأسيس شركة الشخص الواحد :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تأسيس شركة الشخص الواحد
هــي شــركة مكونــة مــن شــخص واحــد فقــط مــن مواطنــي دولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعاون ومملوكة من شــخص
اعتبــاري أو معنــوي مــن مواطنــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة أو مــن
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،وهــي تقتــرب مــن المؤسســة الفرديــة
إال أنهــا تختلــف عنهــا فــي بعــض األحــكام وأهمهــا أن شــركة الشــخص
الواحــد تكــون مســؤوليتها محــدودة بمقــدار حصــة الشــريك الوحيــد،
وتطبــق عليهــا احــكام الشــركات ذات المســؤولية المحــدودة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد – شركات  -شخص طبيعي أو معنوي

حجز االسم التجاري
دفع الرسوم
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

توثيق عقد تأسيس شركة تجارية
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
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يجــوز لشــخص واحــد مــن مواطنــي الدولــة أو مواطنــي دول
مجلــس التعــاون ســواء كانــوا أشــخاص طبيعييــن أو اعتبارييــن
تأســيس وتملــك شــركة ذات مســؤولية محــدودة واختصــارا
بعبــارة ذ.م.م
يجــب أن يقتــرن اســم الشــركة باســم مالكهــا وأن تتبعــه عبــارة
شــركة الشــخص الواحــد ذات مســؤولية محــدودة
الشــروط واألحكام :

ال يجــوز لمواطنــي الــدول األخــرى تأســيس شــركة الشــخص الواحــد
ذات مســؤولية محــدودة
تســري علــى الشــركة جميــع قوانيــن شــركة الــذات المســؤولية
المحــدودة (يرجــى مراجعــة اشــتراطات وقوانيــن شــركة ذات
مســؤوليةمحدودة)
جميــع األنشــطة التجاريــة والصناعيــة ومعظــم األنشــطة المهنية
وال يســمح بأنشــطة االستشــارات اال اذا كانــت هنــاك موافقــة مــن
قبــل الجهــة المنظمــة للنشــاط
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
الرسوم :
رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد
 3000درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان
ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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عقد التأسيس “ التوثيقات “

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية

		

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تأسيس شركة مساهمة عامة :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تأسيس شركة مساهمة عامة
الشــركة المســاهمة العامــة هــي كل شــركة يكــون رأســمالها مقســم ًا
إلــى أســهم متســاوية القيمــة قابلــة للتــداول ويكتتــب المؤسســون
بجــزء مــن هــذه األســهم بينمــا تطــرح باقــي األســهم علــى الجمهــور
فــي اكتتــاب عــام وال يســأل الشــريك فيهــا إال بمقــدار حصتــه فــي رأس
المــال

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -مؤسسة – شركات

حجز االسم التجاري
الموافقات األمنية ألصحاب العالقة
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دفع الرسوم
توثيق عقد تأسيس شركة تجارية عند مكتب التوثيقات .
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
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يكــون للشــركة اســم مشــتق مــن غرضهــا وال يجــوز ان يكــون اســما لشــخص
طبيعــي إال إذا كان غــرض الشــركة اســتثمار بــراءة اختــراع مســجلة باســم هــذا
الشــخص أو إذا تملكــت الشــركة عنــد تأسيســها أو بعــد ذلــك متجــراً واتخــذت
اســمه اســما لهــا وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يضــاف إلــى اســم الشــركة
عبــارة “ شــركة مســاهمة عامــة “ وال يجــوز أن تحمــل الشــركة المســاهمة
العامــة اســم أي شــركة أخــرى أو اســما مشــابه ًا وال جــاز للشــركة األخــرى
أن تطلــب مــن الجهــة اإلداريــة أو القضائيــة المختصــة إلــزام الشــركة التــي
تســمت باســمها أن تغيــر هــذا االســم
ويشــترط هنــا أن يكــون جميــع الشــركاء والذيــن يجــب أن أال يقــل عددهــم عــن
ثالثــة مــن مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجي
يجــوز لمواطنــي دول المجلــس ممارســة معظــم األنشــطة التجــاري والمهنية
والصناعيــة عنــد اســتيفائهم للمتطلبــات والشــروط (عــدا أنشــطة خدمــات
الحــج والعمــرة والــوكاالت التجاريــة والــدور الخاصــة بالمعاقيــن ورعايــة
المســنين وخدمــة المجتمــع والمطابــع ودور نشــر الصحــف والمجــات حيــث
أنهــا مقتصــرة علــى مواطنــي دولــة اإلمــارات

الشروط واألحكام :

يجــب أن يكــون رأس مــال الشــركة كافيــ ًا لتحقيــق الغــرض مــن تأسيســها
وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن يقــل رأس المــال عــن ثالثيــن مليــون درهــم
علــى المؤسســين أن يختــاروا مــن بينهــم لجنــة إال يقــل عــدد أعضائهــا عــن
ثالثــة تتولــى اتخــاذ إجــراءات التأســيس وتســجيلها لــدى الجهــات المختصــــة
ويكــونــــون مسؤولين مسؤولية كاملــــة عن صحــــة ودقــــة واكتمــال كافــة
المســتندات والدراســات والتقاريــر المقدمــة إلــى الجهــات المعنيــة فيمــا
يخــص عمليــة تأســيس وترخيــص وتســجيل الشــركة
يجــب أن تقــوم لجنــة المؤسســين بتعييــن مستشــاراً ماليــ ًا ومستشــاراً
قانونيــ ًا ومدقــق حســابات االكتتــاب
علــى المؤسســين أن يكتتبــوا بأســهم ال تقــل عــن  %30وال تزيــد علــى %70
مــن رأس مــال الشــركة المصــدر وذلــك قبــل الدعــوة لالكتتــاب العــام فــي
باقــي أســهم الشــركة
يتكــون رأس مــال الشــركة مــن أســهم متســاوية ال تقــل قيمتــه االســمية لكل
منهــا عــن درهــم واحــد وال تزيــد علــى مائــة درهــم وال يجــوز عنــد التأســيس
إصــدار أســهم بأقــل مــن قيمتــه االســمية مضاف ـ ًا إليهــا مصروفــات اإلصــدار
وتكــون لجميــع أســهم الشــركة حقــوق متســاوية وتخضــع لاللتزامــات
متســاوية
تصــدر األســهم اســميه وال يجــوز إصــدار أســهم لحاملهــا وتكــون األســهم
قابلــة للتــداول ،أمــا قســائم االربــاح التــي يعنــي نظــام الشــركة شــكلها
وأحكامهــا فيجــوز أن تكــون اســميه أو لحاملهــا
جميع األنشطة التجارية والصناعية والمهنية
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
الرسوم :

رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد
 3000درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

عقد التأسيس “ التوثيقات “

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية
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تأسيس شركة مساهمة خاصة :
اسم الخدمة

		

تأسيس شركة مساهمة خاصة
هــو عــدد مــن المؤسســين ال يقــل عــدد المســاهمين فيهــا عــن اثنيــن وال

الوصف

يزيــد عــن مائتــي مســاهم ،ويقســم رأس مالهــا الــى أســهم متســاوية

(شرح مبسط عن الخدمة) :

القيمــة االســمية تدفــع قيمتهــا بالكامــل

هيكلية الخدمة نوعها :

• فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

• فرد  -مؤسسة – شركات
• حجز االسم التجاري
• الموافقات األمنية ألصحاب العالقة

خطوات الحصول على

• دفع الرسوم

الخدمة (رحلة المتعامل) :
• توثيق عقد تأسيس شركة تجارية عند مكتب التوثيقات
• أرشفة المستندات إلكتروني ًا
• ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

يجــوز لشــخص واحــد اعتبــاري تأســيس وتملــك شــركة مســاهمة
خاصــة وال يســأل مالــك رأس المــال عــن التزاماتهــا اال بمقــدار رأس
الشــروط واألحكام :

المــال الــوارد بعقــد تأسيســها ،ويجــب أن ينبــع اســم الشركــــة مــن
عــــبارة) شركـــة الشــــخص الواحـــد مســاهمة خاصــة (وتســري عليــه
أحــكام شــركة المســاهمة الخاصــة)
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ويشــترط هنــا ان يكــون جميــع الشــركاء والذيــن يجــب أن أال يقــل
عددهــم عــن ثالثــة مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
وفــي حــال وجــود شــريك أو أكثــر يحمــل جنســية أخــرى فيشــترط
هنــا :

 .1يجــوز لمواطنــي دول المجلــس ممارســة معظــم األنشــطة
التجاريــة والمهنيــة والصناعيــة عــن اســتيفائهم للمتطلبــات
والشــروط (عــدا أنشــط خدمــات الحــج والعمــرة والــوكاالت التجاريــر
والــدور الخاصــة بالمعاقيــن ورعايــة المســنين وخدمــة المجتمــع
والمطابــع ودور نشــر الصحــف المجــات حيــث أنهــا مقتصــرة علــى
مواطنــي دولــة االمــارات
 .2ال تطرح أســهم هذه الشــركات لالكتتاب العام
 .3ال يجــوز أن يقــل رأس مــال الشــركة المصــدر عــن خمــس مالييــن
درهــم

يجــوز للشــركة المســاهمة الخاصــة أن تتحــول إلــى شــركة
مســاهمة عامــة إذا توفــرت الشــروط التاليــة :
 .1أن تكــون القيمــة الحصــص أو ألســهم المصــدرة قــد دفعــت
بالكامــل أو أن تكــون حصــص الشــركاء قــد تــم الوفــاء بهــا
با لكا مــل
 .2أن تنقضــي مــدة ال تقل عن ســنتين متتاليتين للشــركة

.3

أن تكــون الشــركة قــد حققــت أرباحــ ًا صافيــة قابلــة للتوزيــع
علــى المســاهمين ال يقــل متوســط ًا عــن  % 10مــن رأس المــــال
وذلــك خــال الســنتين الســابقتين لطلــب التحويــل

 .4أن يصــدر قــرار خــاص أو مــا يقــوم مقامــه بتحويــل الشــركة إلــى
شــركة مســاهمة عامــة
جميــع األنشــطة التجاريــة والصناعية ومعظم األنشــطة المهنية
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم

الرسوم :

اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد
 3000درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

عقد التأسيس “ التوثيقات “

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

58

إصدار الرخص االقتصادية

طلب ترخيص EA-1-1-F1

		

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تأسيس شركة تضامنية :

		
اسم الخدمة

تأسيس شركة تضامنية
هــي شــركة يقتنيهــا ويديرهــا شــخصان أو أكثــر ،ويســاهمون

		

بممتلكاتهــم الخاصــة ويشــترك الشــركاء فــي أربــاح الشــركة ويتحملــون
ســوي ًا الخســارة ،وتتميــز الشــركة التضامنيــة عــن الشــركة المســاهمة
الوصف

مــن وجهــة المعاملــة الضريبيــة ،حيــث ال تؤخــذ الضريبــة مباشــرة علــى

(شرح مبسط عن الخدمة) :

األربــاح ،وإنمــا تؤخــذ الضريبــة مــن كل شــريك بعــد توزيــع األربــاح بينهــم
بحســب نســبة مســاهمتهم فــي الشــركة ،وطبقــ ًا للوضــع القانونــي
للشــركة التضامنيــة فقــد يتعــرض الشــركاء إلــى مســؤولية أكبــر عــن
شــركات المســاهمة ،حيــث أن كل شــريك فــي الشــركة التضامنيــة
مســؤول عــن ديــون الشــركة وخســارتها

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -شركات

حجز االسم التجاري
دفع الرسوم
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

أرشفة المستندات إلكتروني ًا
توثيق عقد تأسيس شركة تجارية عند مكتب التوثيقات
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط( .عالية الخطورة)

إصدار الرخص االقتصادية
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يجب أن يكون جميع الشركاء من مواطني الدولة
يتكــون اســم الشــركة مــن أســماء جميــع الشــركاء ويجــوز أن
يقتصــر اســمها علــى اســم واحــد أو أكثــر مــن الشــركاء مــع
إضافــة كلمــة (وشــركاه) أو مــا يفيــد هــذا المعنــى علــى ان
ينتهــي االســم بعبــارة (شــركة تضامــن) مــا يــدل علــى وجــود
الشــركة ،ويجــوز باإلضافــة إلــى ذلــك أن يكــون لهــا اســم تجــاري
خــاص بهــا شــريطة يقتــرن باســمها الــذي ســجلت بــه
وإذا ذكــر فــي اســم الشــركة اســم شــخص غيــر شــريك فيهــا
مــع علمــه بذلــك كان مســؤو ً
ال بالتضامــن عــن التزامــات الشــركة

الشــروط واألحكام :

يعتبــر كل شــريك تاجــراً ويــؤدي إفــاس الشــركة إلــى إفــاس كل
الشركاء
ال يجــوز ان تكــون حصــص الشــركاء ممثلــة فــي صكــوك قابلــة
للتــداول
الشــركاء المســؤولين بالتضامــن فــي جميــع أموالهــم عــن
التزامــات الشــركة
تكــون إدارة الشــركة لجميــع الشــركاء ويعتبــر كل شــريك فــي
شــركة التضامــن وكيــا للشــركة ولباقــي الشــركاء فيمــا يتعلــق
بأعمــال الشــركة إال إذا عهــد بــاإلدارة ألحــد الشــركاء بمقتضــى
عقــد الشــراكة أو عقــد مســتقل
يمكنهــا مزاولــة معظــم األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة
و ا لمهنيــة
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
الرسوم :

إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
نشر المحرر الرسمي لشركة تضامن في وزارة االقتصاد  2000درهم
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

إصدار الرخص االقتصادية
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مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تأسيس فروع الشركات الخليجية :
اسم الخدمة

تأسيس فروع الشركات الخليجية
هــي الشــركات التــي يكــون مقرهــا فــي إحــدى إمــارات الدولــة وترغــب

		

الوصف

فــي فتــح فــروع لهــا فــي اإلمــارات األخــرى ،يجــوز لهــا ذلــك شــريطة
تطبيــق قانــون الشــركات عنــد تســجيلها فــي اإلمــارة المعنيــة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

(للشــركات التجاريــة والصناعيــة)

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي
فرد

المستفيد من الخدمة :

شركات
حجز االسم التجاري

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

الشــروط واألحكام :
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جميع األنشطة التجارية والصناعية ومعظم األنشطة المهنية

• تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
• نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
• تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
• القيد في السجل التجاري  200درهم

الرسوم :

• القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
• اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
• رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
• إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
• مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية
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فروع الشركات األجنبية :
اسم الخدمة

		

تأسيس فروع الشركات األجنبية
هــي فــرع شــركة أجنبيــة يمــارس النشــاط المرتبــط بالشــركة األم

الوصف

يشــرط أال تتــم ممارســة األنشــطة التجاريــة والصناعيــة المباشــرة إال

(شرح مبسط عن الخدمة) :

إذا تمــت موافقــة الســلطة المختصــة بذلــك
• فرعي  /إجرائي

هيكلية الخدمة نوعها :

• فرد
المستفيد من الخدمة :

• مؤسسة
• شركات
• حجز االسم التجاري
• الموافقات األمنية ألصحاب العالقة

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

• دفع الرسوم
• أرشفة المستندات إلكتروني ًا
• ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

الشــروط واألحكام :
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جميع األنشطة التجارية والصناعية ومعظم األنشطة المهنية

• إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
• نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم .
• تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
• القيد في السجل التجاري  200درهم

الرسوم :

• القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
• اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
• رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
• إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
• مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية
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فرع شركة ،أو مؤسسة ،إماراتية مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة األخرى :

اسم الخدمة

		

فرع شركة ،أو مؤسسة ،إماراتية مقرها الرئيسي
في إحدى إمارات الدولة األخرى
هــي فــروع الشــركات القائمــة والمرخصــة فــي أي مــن إمــارات الدولــة
مــا عــدا المناطــق الحــرة ،ويمكــن أن تمــارس األنشــطة المرتبطــة
بالرخصــة األم بمــا يتوافــق مــع قوانيــن دائــرة التنميــة االقتصاديــة
عجمــان

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

• فرعي  /إجرائي

هيكلية الخدمة نوعها :

• فرد
المستفيد من الخدمة :

• مؤسسة
• شركات
• حجز االسم التجاري
• الموافقات األمنية ألصحاب العالقة

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

• دفع الرسوم
• أرشفة المستندات إلكتروني ًا
• ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

الشــروط واألحكام :
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جميع األنشطة التجارية والصناعية ومعظم األنشطة المهنية

• إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
• نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
• تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
• القيد في السجل التجاري  200درهم
الرسوم :

• القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم .
• اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
• رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
• إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
• مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية
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فرع شركة عاملة في إحدى المناطق الحرة بالدولة :
اسم الخدمة

		

فرع شركة عاملة في إحدى المناطق الحرة بالدولة

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هي فروع الشركات القائمة في المناطق الحرة في جميع امارات
الدولة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي
فرد

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
شركات
حجز االسم التجاري
الموافقات األمنية ألصحاب العالقة

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

الشــركة التــي يمتلكهــا مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
 100%يجــوز لهــا فتــح فــرع دون مراجعــة وزارة االقتصــاد وال تحتــاج
الــى تعييــن وكيــل شــركة

الشــروط واألحكام :

الشــركات التــي تقــل نســبة المواطنيــن فيهــا عــن  51%وترغــب فــي
فتــح فــروع لهــا عليهــا مراجعــة وزارة االقتصــاد والتجــارة ويســري هــذا
القــرار أيضــا علــى مكاتــب التمثيــل فــي المناطــق الحــرة التــي تمــارس
األنشــطة التجاريــة والصناعيــة فقــط يمكنهــا مزاولــة معظــم
األنشــطة الصناعيــة والتجاريــة والمهنيــة
الشــركات المملوكــة  100%ألطــراف أجانــب وترغــب فــي فتــح فــروع
لهــا عليهــا مراجعــة وزارة االقتصــاد والتجــارة وتحتــاج الــى تعييــن
وكيــل شــركة ويســري هــذا القــرار أيضــا علــى مكاتــب التمثيــل فــي
المناطــق الحــرة التــي تمــارس األنشــطة والتجاريــة والصناعيــة فقــط
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يمكــن للشــركات المؤسســة فــي المناطــق الحــرة الدخــول كطرف
لتأســيس شــركة فــي عجمــان علــى النحــو التالــي :
 .1إذا كانت مملوكة لمواطنين  100%يحق لها التملك
بنسبة 51%
 .2يحق للشركات التي توجد لها شركاء أجانب التملك بنسبة
 49%فقط في الشركاتالتي يرغبون في تأسيسها وشهادة
تثبيت النسب المذكورة للشركاء
 .3ال يجوز للشركات األجنبية التي تعمل في المناطق الحرة فت
فتح فروع من شركة االم
جميع األنشطة التجارية والصناعية ومعظم األنشطة المهنية

إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
الرسوم :

القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد
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المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
الموقع االلكتروني
طلب ترخيص EA-1-1-F1

تقديم الخدمة :
مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار رخصة التجارة االلكترونية :
اسم الخدمة

		

رخصة التجارة االلكترونية

(شرح مبسط عن الخدمة) :

برنامــج لتشــجيع المواطنيــن والمواطنــات وباألخــص قاطنــي بإمــارة
عجمــان علــى االســتثمار وممارســة االنشــطة االقتصاديــة الكترونيــ ًا
(مواقــع التواصــل االجتماعــي)

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

الوصف

يبــدأ االجــراء االقتصــادي لرخصــة التاجــر االلكترونــي بتســجيل بيانــات
الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال تقديــم الطلــب مــن خــال مركــز
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

الخدمــة او مركــز وكيــل معتمــد او تســجيل بيانــات دخــول الخــــدمة
االلكترونيــة بنجــاح
يتــم ادخــال وتأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفقـــــ ًا
لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة
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إرفاق المستندات المطلوبة من قبل صاحب العالقة
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفق ـ ًا لمــا
هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكتروني ـ ًا مــع مراعــاة التغــــييرات فــي
رســــوم الغــــرفة الخاصة بتقليل رسوم رخــصة التاجــر االلكتــروني
تصحيــح اخطــاء نمــوذج الطلــب مــن قبــل المتعامــل أو الموظــف
وفقــ ًا آلليــة تقديــم الخدمــة
يتم اصدار إذن استالم ساري
يتم دفع الرسوم والتحصيل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقــوم النظــام بإصــدار الرخصــة االقتصاديــة وارســالها الكترونيــ ًا
بالبريــد االلكترونــي للمتعامــل

يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخليــا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
يتمكــن كل موظفــي الوكيــل المعتمــد مــن إنجــاز كافــة اإلجــراءات
االقتصاديــة ويتــم تنظيــم العمــل إداريــا وفقــــ ًا لــكل وكل معتمــد
خضــع رخصــة تاجــر اإللكترونــي مــن المخالفــات أول الغرامــات
االقتصاديــة
الشــروط واألحكام :

يتــم دمــج حجــز االســم التجــاري اإللكترونــي مــن المخالفــات أو
الغرامــات االقتصاديــة
تــم دمــج حجــز االســم التجــاري والموافقــة المبدئيــة وإصــدار رخصــة
فــي إجــراء واحــد
يتــم استثــناء عقد اإليجـار في إجــــــراء رخصة التاجــر اإللكــــتروني
يتــم اســتثناء بيانــات موقــع المنشــأة وال يتــم إضافتهــا فــي إجــراء
التجديــد
بخصــوص الموافقــات األمنيــة يتــم إضافتهــا كمرفــق فــي الطلــب
علــى مســؤولية العميــل
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األنشــطة االقتصاديــة المتاحــة للخدمــة هــي قائمــة األنشــطة التــي
ال تحتــاج موافقــات الحاليــة والمعتمــدة مــع إمكانيــة التعديــل عليهــا
الحقــا مــن قبــل إدارة التســجيل التجــاري
أن يكــون لــدى طالــب الترخيــص مقــرا فــي إمــارة عجمــان ضمــن إقامته
(مالــكا أو مســتأجرا) أو مــع أحــد أقاربــه مــن الدرجــة األولــى ،وأن يكــون
لــه عنــوان محــدد فــي اإلمــارة وفقــا لألنظمــة المتبعــة .
يكــون الشــكل القانونــي للشــخص االعتبــاري الــذي يمنــح ترخيــص
مزاولــة النشــاط االقتصــادي عبــر الوســائل االلكترونــي تسلســلي
التراخيــص الصــادرة فــي هــذا الشــأن
أن يصدر ترخيص واحد فقط لطالب الترخيص
يتــم اتمــام اإلجــراء بــدون تدقيــق أو اعتمــاد الطلــب مــع توفيــر
التدقيــق الالحــق علــى الطلــب
يتــم طباعــة الرخصــة بعــد تســديد الرســوم مــع وضــع عالمــة مائيــة
(رخصــة التاجــر اإللكترونــي ) مــع إضافــة مالحظــة تــم إصــدار الرخصــة
بــدون عقــد إيجــار وبــدون عقــد التأســيس فــي حالكانــت شــركة ذ.م.م
( ذات مســؤولية محــدودة)

اإلعالنات في مواقع التواصل االجتماعي
حماية االسم التجاري
تمكين صاحب المشروع من المشاركة في المعارض والمؤتمرات
االستفادة من العروض البنكية
مميزات الرخصة
االلكترونية :

تعزيز ثقة المتعامل
الحصول على عضوية غرفة عجمان والتي تسهل عملية االستيراد
والتصدير
عرض المنتجات في المتاجر االستهالكية
خدمات التوظيف المؤقت
التدريب وورش العمل
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حجز االسم التجاري  200درهم
اصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
الموافقة المبدئية  100درهم
الرسوم :

نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم عضوية غرفة التجارة  500درهم
االسم التجاري المميز (اختياري للمتعامل)
 1000درهم أو  2000درهم أو  3000درهم بحد اقصى
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

دائرة التنمية والتخطيط

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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رخصة حا ً
ال :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

رخصة حا ً
ال
تهــدف الــى تشــجيع االســتثمار فــي االمــارة وجــذب عــدد أكثــر مــن
المســتثمرين بغــرض ممارســة النشــاط االقتصــادي باإلمــارة لمــدة
عــام ثــم توفيــر المتطلبــات الخاصــة بعقــد التأســيس وعقــد االيجــار
مــن العــام الثانــي عنــد التجديــد

المؤسسة الفردية
الشكل القانوني :

شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة الشخص الواحد

المستفيد من الخدمة :

أفراد  -مؤسسة – شركات

يبــدأ االجــراء االقتصــادي لرخصــة حــا ً
ال الفوريــة بتســجيل بيانــات
الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال تقديــم الطلــب مــن خــال
مركــز الخدمــة او مركــز وكيــل معتمــد أو تســجيل بيانــات دخــول
الخدمــة االلكترونيــة بنجــاح
يتــم ادخــال البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي
الخــاص بإصــدار رخصــة حــا ً
ال الفوريــة
خطوات الحصول على

تــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفق ـ ًا لمــا هــو

الخدمة (رحلة المتعامل) :

معمــول بــه فــي الدائــرة
ارفاق المستندات المطلوبة من قبل صاحب العالقة
يتــم التحقــق مــن قواعــد المعرفــة فــي النظــام وفقــ ًا لمــا هــو
المعمــول بــه فــي نظــام الدائــرة االلكترونــي
تصحيــح اخطــاء نمــوذج الطلــب مــن قبــل المتعامــل أو الموظــف
وفقــا ألليــة تقديــم الخدمــة
يقــوم النظــام بإصــدار الرخصــة االقتصاديــة وإرســالها إلكترونيــ ًا
بالبريــد اإللكترونــي للمتعامــل
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يتم إصدار إذن استالم ساري
يتم دفع وتحصيل الرسوم
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل

تطبيــق إجــراء رخصــة حــا ً
ال الفوريــة علــى عــدة أنشــطة اقتصاديــة
والتــي ال تتطلــب موافقــات خارجيــة وفقــا لقائمــة األنشــطة
االقتصاديــة المعتمــدة بهــذا الخصــوص
يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخليــ ًا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
يتــم دمــج حجــز االســم التجــاري والموافقــة المبدئيــة وإصــدار
رخصــة فــي اجــراء واحــد
يتــم اســتثناء عقــد االيجــار لمــدة ســنة علــى أن يراعــى عــدم
التجديــد بــدون عقــد ايجــار علــى ان يتــم ســحب بيانــات عقــد
االيجــار مــن نظــام دائــرة البلديــة – العقــود اإليجاريــة الحق ـ ًا فــي
إجــراء التجديــد
الشــروط واألحكام :

يتــم اســتثناء بيانــات موقــع المنشــأة ويتــم اضافتهــا الحقـ ًا فــي
إجــراء التجديــد
يتــم اســتثناء مــن عقــود التأســيس للشــركات ذ.م.م لمــدة ســنة
علــى ان يراعــى عــدم التجديــد بــدون عقــد التأســيس
رســوم االجــراء  :يتــم احتســاب الرســوم وفقــ ًا آلليــة الرســوم
المعرفــة فــي طلــب االصــدار العــادي مــع مراعــاة تحصيــل رســوم
نظــام غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان وفقــا لإلجــراء المعمــول بــه
حالي ـ ًا
يتــم اتمــام االجــراء بــدون تدقيــق او اعتمــاد الطلــب مــع توفيــر
التدقيــق الالحــق علــى الطلــب

يتــم طباعــة الرخصــة بعــد تســديد الرســوم مــع وضــع عالمــة
مائيــة (رخصــة حــا ً
ال) مــع اضافــة مالحظــة تــم اصــدار الرخصــة
بــدون عقــد االيجــار

إصدار الرخص االقتصادية

75

• إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
• نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
• تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
• القيد في السجل التجاري  200درهم
• القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
الرسوم :

• اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
• توثيق عقد أو محرر قيمته أقل أو أكثر على حسب  /رأس المال
• رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
• إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
• مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

التوثيقــات (يتــم اســتثناء مــن عقــود التأســيس للشــركات ذ.م.م
لمــدة ســنة علــى أن يراعــي عــدم التجديــد بــدون عقــد التأســيس)
ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

عقــد االيجــار (يتــم اســتثناء عقــد االيجــار لمــدة ســنة علــى أن يراعــى
عــدم التجديــد بــدون عقــد ايجــار علــى أن يتــم ســحب بيانــات عقــد
االيجــار مــن نظــام دائــرة البلديــة والتخطيــط العقــود االيجاريــة
الحقــا فــي إجــراء التجديــد)

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

رمز الخدمة :
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طلب ترخيص EA-1-1-F1

		

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

رخصة مركز األعمال :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

الشكل القانوني :

المستفيد من الخدمة :

رخصة مركز األعمال
هــو عبــارة عــن مكتــب متخصــص بمســاحة معينــة ال تســمح
بتقســيمه إلــى ملكيــات صغيــرة وبيعــه ،ولكنــه يصلــح لتقســيمه مــن
الداخــل إلــى فراغــات مفتوحــة أو شــبه مغلقــة أو مغلقــة بالكامــل
أو مقطعــة مــن الداخــل بفواصــل توفــر الخصوصيــة بمــا يســمح
بتأجيرهــا إلــى المكاتــب الفرديــة أو المتخصصــة أو الجماعيــة لشــركة
أو مجموعــة مــن الشــركات والممثليــن المحلييــن للشــركات الكبــرى

كافة االشكال القانونية
مستثمر مواطن او خليجي
مستثمر وافد او أجنبي

يبــدأ اإلجــراء االقتصــادي لرخصــة مركــز اعمــال بتســجيل بيانــات
الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال تقديــم الطلــب مــن خــال
مركــز الخدمــة أو مركــز وكيــل معتمــد أو تســجيل بيانــات دخــول
الخدمــة االلكترونــي بنجــاح
خطوات الحصول على

يتــم ادخــال البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي

الخدمة (رحلة المتعامل) :

الخــاص بإصــدار رخصــة مركــز اعمــال
يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفقـ ًا لمــا هــو
معمــول بــه فــي الدائــرة
ارفــاق المســتندات المطلوبــة مــن قبــل صاحــب العالقــة وفقــ ًا
للشــروط واالحــكام المتفــق عليهــا لمركــز االعمــال
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ارفــاق وثيقــة مخطــط مركــز  /حاضنــة اعمــال معتمــد مــن دائــرة
البلديــة و التخطيــط
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفقــا
لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكتروني ـ ًا وذلــك عبــر رســائل
الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل
يتــم إصــدار إذن إســتالم ســاري وفقــا لنفــس قواعــد اإلذن
اإلســتالم الحاليــة
يتــم دفــع الرســوم والتحصيــل وفقــا لنفــس آليــات الدفــع
و ا لتحصيــل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقــوم النظــام بإصــدار المســتند االقتصــادي وإرســاله بالبريــد
اإللكترونــي للمتعامــل

يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخليــا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
تخضــع رخصــة مركــز أعمــال لنفــس قواعــد الرقابــة وحمايــة
المســتهلك وال يتــم إعفــاء الرخصــة مــن المخالفــات أو الغرامات
االقتصاديــة
يجــب تقديــم موافقــة خطيــة مــن مالــك العقــار لحاضنــة
الشــروط واألحكام :

االعمــال يخــول بهــا القيــام بتأخيــر العقــار مــن الباطــن للغيــر
طــوال مــدة العقــد
يتــم تنظيــم اإلجــراء وفقــا لمــا هــو معمــول بــه حاليــا حيــث
يقــوم العميــل بحجــز االســم التجــاري ثــم يراجــع دائــرة البلديــة
والتخطيــط للحصــول علــى مخطــط موقــع معتمــد وعقــد ايجــار
ثــم يقــوم باســتكمال االجــراء بدائــرة التنميــة االقتصاديــة
يجــب تقديــم عقــد االيجــار مصــدق مــن دائــرة البلديــة بغــرض
حاضنــة أعمــال ال تقــل مدتــه عــن ( )3ســنوات
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يجــب أال تقــل مســاحة الموقــع االجماليــة لحاضنــة االعمــال عــن
( )3000قــدم مربــع ،ويتــم تقســيمها بحيــث ال تقــل المســاحة
الصافيــة للمكتــب الواحــد عــن ( )120قــدم مربــع
يجــب ارفــاق مخطــط موقــع معتمــد مــن قبــل دائــرة البلديــة
و ا لتخطيــط
وثيــق عقــد التأســيس يكــون إلزاميــا وفقــا لإلجــراء المعمــول بــه
حاليــا فــي حــال كان الشــكل القانونــي شــركة ذ.م.م
األنشــطة االقتصاديــة المتاحــة للخدمــة هــي جميــع األنشــطة
شــريطة ان ال تكــون االنشــطة ذات طابــع يعتمــد علــى تــردد
المتعامليــن مثــل بقالــة او صالــون تجميــل وال يتســبب بضوضــاء أو
تجمهــر للمتعامليــن
رســوم االجــراء  :يتــم احتســاب الرســوم وفقــا آلليــة الرســوم
المعرفــة فــي طلــب الترخيــص المطبــق حاليــا فــي الدائــرة (إصــدار،
تجديــد) باإلضافــة إلــى تحصيــل رســوم نظــام غرفــة تجــارة وصناعــة
عجمــان ورســوم توثيــق مكتــب الشــؤون القانونيــة وفقــا لإلجــراء
المعمــول بــه حاليــا مــع مراعــاة إضافــة رســم نشــاط مركــز أعمــال
بقيمــة  25000درهــم (خمســة وعشــرون ألــف درهــم)
يتــم اتمــام اإلجــراء بــدون تدقيــق او اعتمــاد الطلــب مــع توفيــر
التدقيــق الالحــق علــى الطلــب
يتــم طباعــة الرخصــة بعــد تســديد الرســوم مــع وضــع عالمــة مائيــة
(رخصــة مركــز أعمال)
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اصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم .
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
الرسوم :

رسم نشاط مركز اعمال بقيمة ( 25000خمسة وعشرون ألف درهم)
توثيق عقد أو محرر قيمته أقل أو أكثر على حسب  /رأس المال
رسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون .حسب رأس المال المذكور
في العقد وإذا كان العقد مترجم باللغة اإلنجليزية  50درهم
لكل صفحة
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

التوثيقات

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

عقد االيجار (عقد باطن)

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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ال يوجد

		

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

طلب إيقاف مزاولة النشاط بصفة مؤقتة :

اسم الخدمة

		

الوصف

طلب إيقاف مزاولة النشاط بصفة مؤقتة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

تمكيــن المســتثمر مــن تعليــق الرخصــة االقتصاديــة الخاصــة بــه
لفتــرة مؤقتــه (حــد أقصــى ثــاث ســنوات)

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -مؤسسة – شركات

يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفق ـ ًا لمــا
هــو معمــول بــه فــي الدائــرة
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفقــا
لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكترونيــا وذلــك عبــر رســائل
الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل
يتــم إصــدار إذن اســتالم ســاري وفقــا لنفــس قواعــد اإلذن
االســتالم الحاليــة
يتــم دفــع الرســوم والتحصيــل وفقــا لنفــس آليــات الدفــع
و ا لتحصيــل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقــوم النظــام بإصــدار المســتندات االقتصاديــة وإرســاله بالبريــد
اإللكترونــي للمتعامــل

إصدار الرخص االقتصادية

81

ال يمكن تجميد الرخصة لمدة أقل من  3سنوات ولكن يمكن إلغاء
التجميد في أي وقت

الشروط واألحكام :

يمكن إيقاف تجميد الرخصة قبل انتهاء مدة التجميد مع العلم
بإنه لن يتم استرجاع لرسوم المحصلة
ال يمكن مزاولة اي من انشطة الرخصة المجمدة خالل فترة التجميد
وسيتم تطبيق الغرامات وفق اللوائح المتبعة للرخص المخالفة

رسوم طلب إيقاف مزاولة النشاط بصفة مؤقتة  2000درهم
الرسوم :

نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

دائرة البلدية والتخطيط
ترابط الخدمة مع خدمات

غرفة التجارة والصناعة

أخرى :

إدارة العامة للدفاع المدني
القيادة العامة لشرطة عجمان

المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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العقود الذكية لعقد وكيل خدمات  /شراكة االعمال :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

الشكل القانوني :

توثيق العقود الذكية لعقد وكيل خدمات  /عقد شركة أعمال
توفيــر آليــة توثيــق عقــد وكيــل خدمــات وعقــد شــركة أعمــال
بــدون الحاجــة إلــى مراجعــة صاحــب العالقــة ومــن خــال إرســال
رســالة نصيــة للتوثيــق ( )OTPلتأكيــد صاحــب العالقــة ومــن ثــم
إرســال العقــد إلكتروني ـ ًا عبــر البريــد اإللكترونــي وذلــك بغــرض إنجــاز
معاملــة توثيــق عقــد وكيــل خدمــات وعقــد شــركة أعمــال بــدون
مراجعــة مركــز الخدمــة
مؤسسة فردية (وكيل خدمات)
شركة اعمال مدنية

المستفيد من الخدمة :

مستثمر مواطن او خليجي
مستثمر وافد او أجنبي

حجز إسم تجاري واستالم شهادة الحجز بعد دفع الرسوم
إستالم رسالة نصية برقم طلب إصدار رخصة
استكمال الموافقات الخارجية إذا كانت مطلوبة
تعبئة طلب إصدار رخصة من خالل إدخال رقم طلب اإلصدار
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

الذي تم استالمه من خالل رسالة نصية
إرسال رمز التحقق ( )OTPإلى أصحاب العالقة وبعد تأكيدها من
قبلهم يتم استكمال الطلب
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفق ـ ًا لمــا
هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكترونيــ ًا وذلــك عبــر رســائل الخطــأ
التــي تظهــر للمتعامــل

تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل
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يتــم إصــدار إذن اســتالم ســاري وفقــ ًا لنفــس قواعــد اإلذن
االســتالم الحاليــة
يتــم دفــع الرســوم والتحصيــل وفقــ ًا لنفــس آليــات الدفــع
والتحصيــل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقــوم النظــام بإرســال العقــد الذكــي لوكيــل خدمــات أو
شــركة أعمــال مــع المســتند االقتصــادي وإرســاله بالبريــد
اإللكترونــي للمتعامــل

يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخلي ـ ًا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
يتمكــن كل موظفــي الوكيــل المعتمــد مــن إنجــاز كافــة
اإلجــراءات االقتصاديــة ويتــم تنظيــم العمــل إداريـ ًا وفقـ ًا لــكل
وكيــل معتمــد
يجــب أن تكــون أنشــطة الرخصــة مهنيــة فقــط ألن تلــك
الخدمــة تختــص بأنشــطة الرخــص المهنيــة
الشــروط واألحكام :

يجــب أن يكــون الشــكل القانونــي للرخصــة شــركة أعمــال أو
فرديــة مــع مراعــاة أن صفــة صاحــب العالقــة المواطــن وكيــل
خدمــات والوافــد مالــك
يجــب تحديــث بيانــات صاحــب العالقــة (البريــد اإللكترونــي
ورقــم الهاتــف الذكــي) لمــرة واحــدة قبــل إنجــاز الخدمــة
رســوم اإلجــراء :يتــم احتســاب الرســوم وفق ـ ًا آلليــة الرســوم
المعرفــة فــي طلــب الترخيــص المطبــق حاليــ ًا مــع مراعــاة
مضاعفاتهــا وفقــ ًا لعــدد الســنوات
يتــم اتمــام اإلجــراء بــدون تدقيــق أو اعتمــاد الطلــب مــع توفير
التدقيــق الالحــق علــى الطلب
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مــع مراعــاة تحصيــل الرســوم الخاصــة بعقــد وكيــل خدمــات أو
الرسوم :

عقــد شــركة اعمــال مدنيــة بحســب االجــراء المعتــاد وبــدون أي
رســوم إضافيــة للتوثيــق الذكــي للعقــود
حجز اسم تجاري

ترابط الخدمة مع خدمات

إصدار رخصة

أخرى :

تجديد رخصة
تعديل رخصة
مراكز إسعاد المتعاملين

قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

رمز الخدمة :

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية

85

إضافة أكثر من رخصة على نفس الموقع :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

إضافة أكثر من رخصة على نفس الموقع
ضم رخصتين او أكثر على نفس الموقع

الشكل القانوني :

مؤسسة فردية (وكيل خدمات)

المستفيد من الخدمة :

مستثمر مواطن

يبــدأ اإلجــراء االقتصــادي بإضافــة أكثــر مــن رخصــة علــى نفــس
الموقــع بتســجيل بيانــات الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال
تقديــم الطلــب
مــن خــال مركــز الخدمــة أو مركــز وكيــل معتمــد أو تســجيل
بيانــات دخــول الخدمــة اإللكترونيــة بنجــاح
يتــم إدخــال البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي
الخاصــة بضــم أكثــر مــن رخصــة علــى موقــع واحــد
يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفق ـ ًا لمــا
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

هــو معمــول بــه فــي الدائــرة
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفقــ ًا
لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكترونيــا وذلــك عبــر رســائل
الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل
يتــم إصــدار إذن إســتالم ســاري وفقــا لنفــس قواعــد اإلذن
اإلســتالم الحاليــة
يتــم دفــع الرســوم والتحصيــل وفقــا لنفــس آليــات الدفــع
و ا لتحصيــل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقوم النظام بإصدار المستند االقتصادي وإرساله بالبريد
اإللكتروني للمتعامل
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يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخليــ ًا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة

الشروط واألحكام :

يتمكــن كل موظفــي الوكيــل المعتمــد مــن إنجــاز كافــة
االجــراءات االقتصاديــة ويتــم تنظيــم العمــل اداريــا وفقــا لــكل
وكيــل معتمــد
البــد مــن أن تكــون الرخصــة ســارية لكــي يتــم تقديــم طلــب
ضــم أكثــر مــن رخصــة علــى نفــس الموقــع

• إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
• نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
• تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم

الرسوم :

• القيد في السجل التجاري  200درهم
• القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
• اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
• إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
• مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات

دائرة البلدية والتخطيط (عقد اإليجار)

أخرى :
مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

رمز الخدمة :

مدة انجاز الخدمة :

محدودية الخدمة :

ال يوجد

 10دقائق

ال يوجد
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رخصة الريادة المنزلية :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هيكلية الخدمة نوعها :

المستفيد من الخدمة :

رخصة الريادة المنزلية
هــي رخصــة منزليــة لممارســة النشــاط االقتصــادي مــن المنــزل
بهــدف تخفيــف عــبء الرســوم والنفقــات عــن رواد األعمــال
وتمكينهــم مــن ممارســة النشــاط التجــاري والدخــول الــى عالــم
االعمــال واكتســاب الخبــرة والثقــة
• فرعي  /إجرائي

مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط
التسجيل في الموقع االلكتروني او عبر تطبيق الهاتف الذكي
تأكيد حساب المستثمر (في حال لم يتم التأكيد)

الوثائق المطلوبة :

تعبئة نموذج طلب عضوية في برنامج ريادة
اعتماد طلب عضوية في برنامج ريادة
تعبئة نموذج طلب اصدار رخصة ريادة المنزلية

تبــدأ إجــراءات الحصــول علــى رخصــة ريــادة المنزليــة بتســجيل
الدخــول بنجــاح
إجــراء توثيــق حســاب المســتثمر بشــكل الكترونــي إذا لــم يتــم
التأكيــد او التوثيــق
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

تبــدأ العمليــة االقتصاديــة لترخيــص رخصــة ريــادة المنزليــة بتعبــة
اســتمارة طلــب عضويــة برنامــج ريــادة مــن قبــل صاحــب الترخيــص
حســب الشــروط واألحــكام
تتم مراجعة الطلب من قبل قسم تنمية المشاريع الصغيرة
والمتوســطة ويتــم قبولــه أو رفضــه وبالتالــي يتمكــن حامــل
قدمــا فــي طلــب الترخيــص االقتصــادي
الترخيــص مــن المضــي
ً
تعبئــة طلــب الحصــول علــى رخصــة ريــادة المنزليــة وإدراج
المعلومــات والبيانــات المطلوبــة ذات الصلــة
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إرفــاق المســتندات المطلوبــة مــن قبــل صاحــب العالقــة أو
مرفقــات او موافقــات خارجيــة إذا لــزم األمــر
التحقــق مــن قواعــد العمــل المحــددة فــي النظــام كمــا هــي
مطبقــة فــي دائــرة التنميــة االقتصاديــة بطريقــة إلكترونيــة
قيام المتعامل بتصحيح اية أخطاء في النموذج
إصــدار إذن اســتالم واإليصــال  10بــدون رســوم  1119حيــث تكتمــل
العمليــة بــدون رســوم
يقــوم النظــام بإصــدار المســتندات االقتصاديــة وإرســالها بالبريــد
اإللكترونــي إلــى العميــل

اعتماد طلب عضوية في برنامج ريادة
يمكــن تقديــم طلــب عضويــة فــي برنامــج ريــادة عبــر الموقــع
االلكترونــي او تطبيــق الهاتــف الذكــي او عبــر مراكــز اســعاد
المتعامليــن المعتمــدة لــدى الدائــرة
بعــد الموافقــة علــى طلــب عضويــة ريــادة المنزليــة ،يمكــن
اســتكمال العمــل فيمــا يتعلــق بعمليــة العضويــة المنزليــة فــي
برنامــج ريــادة
الشــروط واألحكام :

يتم تقديم طلب العضوية في برنامج ريادة بدون رسوم
ُتدفــع عمولــة المركــز بنظــام الدرهــم اإللكترونــي المعمــول بــه
داخليً ــا فــي الدائــرة
جميــع موظفــي الوكيــل المعتمــد قادريــن علــى إكمــال جميــع
اإلجــراءات االقتصاديــة؛ يتــم تنظيــم العمــل بطريقــة إدارية حســب
كل وكيــل مفــوض
مــن الممكــن عــدم الســماح لصاحــب ترخيــص ريــادة التقــدم
بطلــب للحصــول علــى جميــع أنــواع التصاريــح ،باســتثناء تصريــح
مجلــس النشــاط االقتصــادي الصــادر مجا ًنــا مــع الترخيــص ســنويًا
ال يجوز لحامل رخصة ريادة التنازل عن الترخيص

إصدار الرخص االقتصادية

89

خــال الســنوات الثــاث األولــى تخضــع الرخــص االقتصاديــة لخصــم
ريــادة حيــث تكــون جميــع اإلجــراءات مجانيــة وبــدون رســوم مثــل
(تعديــل الترخيــص ،تجديــد الترخيــص ،إلغــاء الترخيــص)
بعــد ثــاث ســنوات ،ســتخضع جميــع اإلجــراءات للرســوم وجميــع
قواعــد العمــل الخاصــة بالتراخيــص االقتصاديــة الفرديــة
يتــم إصــدار رخصــة ريــادة ســنويًا بــدون رســوم لمــدة ســنة واحــدة
ويتــم تجديدهــا لمــدة عاميــن متتالييــن مجا ًنــا وال تخضــع لرســوم أو
غرامــات تأخيــر خــال الســنوات الثــاث األولــى
رخصــة ريــادة معفــاة مــن رســوم قائمــة األنشــطة االقتصاديــة
المعتمــدة والمرســلة ســابق ًا فــي هــذا الشــأن بموجــب القــرار اإلداري
رقــم  31لســنة 2019
يخضــع ترخيــص ريــادة لنفــس قواعــد الرقابــة وحمايــة المســتهلك وال
يعفــى ترخيــص ريــادة مــن أي مخالفــات اقتصاديــة أو غرامــات
يجــب الموافقــة علــى االنضمــام إلــى برنامــج ريــادة مــن قبــل قســم
تنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة مــن أجــل المضــي قدمــا فــي
إصــدار رخصــة ريــادة
يتم اصدار ترخيص واحد لكل متعامل
إرفاق موافقة مالك العقار إذا كان المنزل مستأجراً
يجب أن تكون مدة عقد اإليجار أكثر من  6أشهر
شــخصا طبيعيً ــا يحمــل جنســية دولــة
يجــب أن يكــون المتقــدم
ً
اإلمــارات العربيــة المتحــدة
عامــا أو
يجــب أال يقــل عمــر مقــدم الطلــب عنــد تقديــم الطلــب عــن 21
ً
عامــا بشــرط إرفــاق اإلذن التجــاري مــن المحكمة الشــرعية
18
ً
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الرسوم :
الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات

يتــم إصــدار الترخيــص بــدون رســوم لمــدة ثــاث ســنوات حتــى
يتمكــن صاحــب الترخيــص مــن اكتســاب الخبــرة وبــدء العمل

ال يوجد

أخرى :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين
القنوات االلكترونية

تطبيق الهاتف الذكي

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار رخصة بدايات :
اسم الخدمة

		

إصدار رخصة بدايات

(شرح مبسط عن الخدمة) :

هــي رخصــة لدعــم صاحبــات األعمــال والمهــن فــي المنــازل
لبدايــة مشــروع أو هوايــة والتــي تتنــوع مجاالتهــا وهــي معفيــة
مــن الرســوم لمــدة ثــاث ســنوات بالتنســيق مــع مجلــس ســيدات
عجمــان

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مواطنات دولة االمارات العربية المتحدة بعجمان فقط

الوصف

الحصول على الموافقة المبدئية من مجلس سيدات أعمال عجمان
الوثائق المطلوبة :

نموذج طلب الترخيص

إصدار الرخص االقتصادية
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صورة من جواز السفر وبطاقة هوية وساري المفعول
صورة من سند الملكية

		
التقديــم علــى الخدمــة مــن خــال مراكــز الخدمــة التابعــة
للدائــرة
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

الشــروط واألحكام :

موافقة مجلس سيدات أعمال عجمان

الرسوم :

معفاة من الرسوم لمدة  3سنوات

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية

رخصة المركبة المتنقلة :
اسم الخدمة

		

رخصة المركبة المتنقلة ()Commercial Mobile Vehicle

(شرح مبسط عن الخدمة) :

هــو ترخيــص المركبــات المتنقلــة والتــي يكــون لهــا موقــع
معيــن فــي االمــارة ويمكنهــا تغيــر الموقــع بيــن فتــرة وآخــري
بحســب شــروط وضوابــط تحددهــا الجهــات األخــرى

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

الوصف

المستفيد من الخدمة :

• أفراد  -مؤسسة  -شركات

نموذج طلب الترخيص

الوثائق المطلوبة :

عقد استثماري
صورة من جواز السفر والهوية ساري المفعول لمواطني الدولة
ودول مجلس التعاون الخليجي

يبــدأ اإلجــراء االقتصــادي إلصــدار رخصــة مركبــة متنقلــة
بتســجيل بيانــات الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال تقديــم
الطلــب مــن خــال مركــز الخدمــة أو مركــز وكيــل معتمــد أو
تســجيل بيانــات دخــول الخدمــة اإللكترونيــة لحســاب موثــق
بنجــاح
خطوات الحصول على

يتــم إدخــال البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي

الخدمة (رحلة المتعامل) :

الخــاص بحجــز اســم تجــاري لرخصــة مركبــة متنقلــة
تعبئة طلب إصدار الرخصة مركبة متنقلة
يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفقـ ًا لمــا
هــو معمــول بــه فــي الدائــرة
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفق ـ ًا
لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكترونيـ ًا وذلــك عبــر رســائل
الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل أو الموظــف

إصدار الرخص االقتصادية
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تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل أو الموظف
يتــم إصــدار إذن إســام ســاري وفقــ ًا لنفــس قواعــد اإلذن
االســتالم الحاليــة
يتــم دفــع الرســوم والتحصيــل وفقــ ًا لنفــس آليــات الدفــع
و ا لتحصيــل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقــوم النظــام بإصــدار المســتندات االقتصاديــة وإرســاله بالبريــد
اإللكترونــي للمتعامــل

الشــروط واألحكام :

موافقة دائرة البلدية والتخطيط (إدارة االستثمار)

إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم

الرسوم :

اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
توثيق عقد أو محرر قيمته أقل أو أكثر على حسب  /رأس المال
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات
للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة
االقتصاد  3000درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان
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ترابط الخدمة مع خدمات

دائرة البلدية والتخطيط (إدارة االستثمار)

أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار الرخص االقتصادية
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ثالث ًا :

تجديد الرخص االقتصادية

تجديد تراخيص المؤسسات الفردية :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تجديد تراخيص المؤسسات الفردية
تجديد المؤسسات الفردية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -شركات  -مؤسسات
تقديم الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

التحقق من عدم وجود حظر للترخيص
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني

تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
الرسوم :

رسوم تجديد القيد في السجل التجاري  100درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

دائرة التنمية والتخطيط (عقد اإليجار)

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تجديد شركات األعمال المدنية :
اسم الخدمة

		

تجديد شركات األعمال المدنية

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تجديد شركات األعمال المدنية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -شركات
تقديم الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

التحقق من عدم وجود حظر للترخيص
دفع الرسوم

تجديد الرخص االقتصادية
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أرشفة المستندات إلكتروني ًا
ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
رسوم تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
الرسوم :

تصديق عقد شراكة االعمال  250درهم
رسوم نموذج عقد شراكة أعمال  100درهم
رسوم اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

ال يوجد

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

مدة انجاز الخدمة :

محدودية الخدمة :
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طلب ترخيص EA-1-1-F1

 10دقائق

ال يوجد

		

تجديد الشركات التضامنية :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تجديد الشركات التضامنية
تجديد تراخيص الشركات التضامنية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -شركات  -مؤسسات
• تقديم الطلب
• التحقق من عدم وجود حظر للترخيص

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

• دفع الرسوم
• ارشفة المستندات إلكتروني ًا
• ارسال المخرجات عبر البريد االلكتروني
رسوم تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم تجديد القيد في السجل التجاري  100درهم
رسوم اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم

الرسوم :

إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات للصندوق
الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
رسوم تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

تجديد الرخص االقتصادية
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

ال يوجد

		
ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تجديد الرخص االقتصادية

التجديد لعدة سنوات :
اسم الخدمة

		

الوصف

التجديد لعدة سنوات
توفير خدمة لتجديد رخصة اقتصادية لسنوات اضافية

(شرح مبسط عن الخدمة) :
الشكل القانوني :

كافة االشكال القانونية

المستفيد من الخدمة :

مستثمر مواطن او خليجي او مستثمر وافد أجنبي

يبــدأ اإلجــراء االقتصــادي لتجديــد رخصــة لســنوات إضافيــة
بتســجيل بيانــات الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال تقديــم
الطلــب مــن خــال مركــز الخدمــة أو مركــز وكيــل معتمــد أو
تســجيل بيانــات دخــول الخدمــة اإللكترونيــة بنجــاح
يتــم إدخــال البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي
الخــاص بتجديــد رخصــة لســنوات إضافيــة
يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفقــا
لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة
خطوات الحصول على

يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفقــا

الخدمة (رحلة المتعامل) :

لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة إلكترونيــا وذلــك عبــر رســائل
الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل
يتــم إصــدار إذن اســتالم ســاري وفقــا لنفــس قواعــد اإلذن
اإلســتالم الحاليــة
يتــم دفــع الرســوم والتحصيــل وفقــا لنفــس آليــات الدفــع
والتحصيــل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقــوم النظــام بإصــدار المســتندات اإلقتصــادي وإرســاله
بالبريــد اإللكترونــي للمتعامــل

تجديد الرخص االقتصادية
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يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخليــا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
يتمكــن كل موظفــي الوكيــل المعتمــد مــن إنجــاز كافــة االجــراءات
االقتصاديــة ويتــم تنظيــم العمــل اداريــا وفقــا لــكل وكيــل معتمد
تخضــع تجديــد رخصــة لســنوات إضافيــة لنفــس قواعــد الرقابــة
حمايــة المســتهلك وال يتــم إعفــاء رخصــة مــن المخالفــات أو
الغرامــات االقتصاديــة
يجــب تقديــم عقــد إيجــار مصــدق مــن دائــرة البلديــة والتخطيــط
ومــن ثــم يتــم التجديــد وفقــا لمــدة عقــد االيجــار ويتــم التدقيــق
الشــروط واألحكام :

عليهــا الحقــا مــن قبــل قســم تدقيــق المعامــات
الحــد االقصــى لعــدد ســنوات التجديــد هــو  4ســنوات ودفع رســوم
التجديــد وفقــا لمــا هــو متفــق عليه
يتــم إضافــة مالحظــة علــى الرخصــة بضــرورة مراجعــة كافــة
الشــركاء والدوائــر المحليــة والــوزارات االتحاديــة ســنويا بغــرض
دفــع الســنوية الخاصــة بهــم
األنشطة االقتصادية المتاحة في كافة األنشطة االقتصادية
رســوم اإلجــراء  :يتــم احتســاب الرســوم وفقــا ألليــة الرســوم
المعرفــة فــي طلــب الترخيــص المطبــق حاليــا مــع مراعــاة
مضاعفتهــا وفقــا لعــدد الســنوات
يتــم اتمــام االجــراء بــدون تدقيــق أو اعتمــاد الطلــب مــع توفيــر
التدقيــق الالحــق علــى الطلــب
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إصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم
القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد  200درهم
الرسوم :

اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان
يتــم احتســاب الرســوم وفقــا ألليــة الرســوم المعرفــة فــي طلــب
الترخيــص المطبــق حاليــا مــع مراعــاة مضاعفتهــا وفقــا لعــدد
الســنوات

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

عقد اإليجار

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
لتطبيق الذكي

رمز الخدمة :

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تجديد الرخص االقتصادية
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رابعا ً:

تعديل الرخص االقتصادية

إجراءات تعديل الرخص :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

إجراءات تعديل الرخص
هــو اجــراء يقــوم بــه صاحــب العالقــة فــي حــال رغبتــه فــي
التعديــل علــى الرخصــة مــن خــال تعديــل أحــد بنــود الرخصــة
مثــل (تغييــر النشــاط التجــاري ،إضافــة او حــذف احــدى األنشــطة،
إضافــة شــريك  )....بهــدف تفعيــل الرخصــة بمــا يتناســب مــع
الواقــع

(إضافــة شــريك – إضافــة مديــر – حــذف مديــر – إضافــة نشــاط
حــذف نشــاط – تغييــر نشــاط – تغييــر شــكل قانونــي – تغييــر

		

أنواع التعديالت :

اســم تجــاري – تغييــر موقــع – تغييــر بيانــات الرخصــة – تغييــر
وكيــل خدمــات – انســحاب وكيــل خدمــات – تنــازل جزئــي – تنــازل
كلــي)

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

المستفيد من الخدمة :

فرد  -شركات  -مؤسسات

فتح وتقديم طلب
تغييــر بيانــات الرخصــة  :صنــدوق البريــد – رقــم الهاتــف –
البريــد االلكترونــي
الوثائــق المطلوبــة حســب
التعديــل المطلــوب :

تغيير موقع  :رقم مكاني  +عقد االيجار
اضاقــة شــريك  +تغييــر الشــكل القانونــي  :حجــز اســم تجــاري
 +عنــد إضافــة شــريك او مالــك وافــد يجــب احضــار الموافقــة
األمنيــة ( فــي حــال اإلقامــة علــى جهــة حكوميــة أو كفالــة
شــخصية مطلــوب عــدم ممانعــة)
تغيير االسم التجاري  +تغيير النشاط  :حجز اسم تجاري
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إضافــة نشــاط  +حــذف نشــاط  :موافقــة الجهــات الخارجيــة
(علــى حســب النشــاط ) إذا كانــت عاليــة الخطــورة
تنــازل  :مواطــن أو خليجــي صــورة مــن الجــواز والهويــة ســاري
المفعــول( ،الوافــد) صــورة مــن الجــواز ســاري المفعــول
والموافقــة األمنيــة
تغييــر وكيــل خدمــات ( :مواطــن ) صــورة مــن الجــواز والهويــة
ســاري المفعول
انســحاب وكيــل خدمــات ( :مواطــن) صــورة مــن الجــواز
والهويــة ســاري المفعــول
تنــازل كلــي  :صــورة الجــوازات والهويــات (للشــركاء) +
الموافقــات االمنيــة (للوافــد)

تعبئة نموذج طلب الترخيص من (النظام او الموقع)
احضار المرفقات على حسب التعديل المذكور في
المستندات المطلوبة
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
شهادة عدم الممانعة
توثيق ملحق تعديل عقد التأسيس وعقد التنازل أو البيع .
نشر اإلعالن
ارسال المخرجات عبر البريد اإللكتروني

تعديل الرخص االقتصادية
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التنــازل للمؤسســة الفرديــة  ( :األصــل والفــرع ) –  15يــوم
اعــان جريــدة خارجــي ( كاتــب العــدل )
التنــازل للمؤسســة الفرديــة (وكيــل خدمــات) – شــركة
اعمــال ( :أصــل  +فــرع)  -15يــوم اعــان جريــدة داخلــي طريــق
مراكــز الخدمــة
التنــازل لشــركة ذات مســؤولة محــدودة – شــركة
تضامنيــة  -شــركة توصيــة بســيطة – شــركة الشــخص
شــروط إضافيــة للتنــازل عــن

الواحــد ( :فــرع)  -15يــوم اعــان جريــدة داخلــي طريــق مراكــز

المنشــآت والشــركات وفقــً

الخدمــة

ألنواعهــا :

التنــازل الكلــي لشــركة ذات مســؤولة محــدودة – شــركة
تضامنيــة شــركة توصيــة بســيطة – شــركة الشــخص
الواحــد ( :األصــل) يتــم مراجعــة قســم التوثيقــات اعــان
جريــدة  15يــوم دون التعهــد
التنــازل الجزئــي لشــركة ذات مســؤولة محــدودة – شــركة
تضامنيــة  -شــركة توصيــة بســيطة – شــركة الشــخص
الواحــد ( :األصــل) يتــم مراجعــة قســم التوثيقــات دون
اعــان جريــدة
يجــب احضــار عقــد التأســيس وملحــق عقــد التأســيس مــن
داخــل اإلمــارة
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رسوم تجديد الرخص االقتصادية  600درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم تجديد القيد في السجل التجاري  100درهم
تعديــل القيــد فــي ســجل األنشــطة االقتصاديــة الموحــد 100
درهــم
رسوم اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
إصدار شهادة السجل التجاري  200درهم
إضافة أو تغيير في السجل التجاري  100درهم
نشر إعالنات الرخص في الصحف اليومية  500درهم
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم
الرسوم :

رسوم توثيق ملحق التعديل حسب رأس المال المذكور
في الملحق
توثيــق التوقيعــات فــي العقــد أو المحــرر غيــر محــدد القيمــة
(شــركات)
نشر أي تعديل لشركه ذات مسئوليه محدودة او التضامن
أو التوصية البسيطة  1000درهم (شركات)
تعديل بيانات العضوية  200درهم (شركات)
تجديد العضوية للمنشآت المرخصة من دائرة التنمية
االقتصادية الفئة الثانية  2500درهم
إضافة رسوم نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية
محدودة وزارة االقتصاد  2500درهم
تعديل بيانات الرخصة  500درهم
رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات
للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية  1500درهم
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :
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ال يوجد

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تعديل الرخص االقتصادية

		

		

خامس ًا :

إلغاء الرخص االقتصادية

اإللغاء اإلداري :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

		

الشكل القانوني :

المستفيد من الخدمة :

اإللغاء اإلداري
هــو الغــاء الرخــص االقتصاديــة المتوقفــة عــن ممارســة النشــاط
االقتصــادي لمــدة تجــاوزت خمــس ســنوات بشــكل مؤتمــت
وبصفــة مســتمرة

كافة االشكال القانونية

مستثمر مواطن وخليجي
مستثمر وافد او أجنبي

يبــدأ إجــراء إلغــاء االداري بتســجيل بيانــات الدخــول لموظــف
الخدمــة فــي حــال تقديــم الطلــب مــن خــال مركــز الخدمــة
أو مركــز وكيــل معتمــد او تســجيل بيانــات دخــول الخدمــة
اإللكترونيــة بنجــاح
يتــم إدخــال البيانــات المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي الخــاص
بإجــراء اإللغــاء اإلداري
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفقــا لمــا
هــو معمــول بــه فــي الدائــرة
يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفقــا
لمــا هــو معــول بــه فــي الدائــرة إلكترونيــا وذلــك عبــر رســائل
الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل
يتــم إصــدار إذن إســتالم ســاري وفقــا لنفــس قواعــد اإلذن
اإلســتالم الحاليــة
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يتم دفع الرسوم والتحصيل وفقا لنفس آليات الدفع والتحصيل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقوم النظام بإصدار شهادة اإللغاء اإلداري
رسال شهادة اإللغاء اإلداري بالبريد اإللكتروني

يتــم دفــع كافــة الرســوم بنظــام عمــل الدرهــم اإللكترونــي
والمعمــول بــه داخليــا فــي نظــام دائــرة التنميــة االقتصاديــة
يتمكــن كل موظفــي الوكيــل المعتمــد مــن إنجــاز كافــة
االجــراءات االقتصاديــة ويتــم تنظيــم العمــل إداريــا وفقــا لــكل
وكيــل معتمــد
تخضــع إجــراء اإللغــاء اإلداري لنفــس قواعــد الرقابــة وحمايــة
المســتهلك وال يتــم إعفــاء رخصــة مــن المخالفــات االقتصاديــة
المحــررة مــن قبــل إدارة الرقابــة وحمايــة المســتهلك

الشــروط واألحكام :

االنشطة االقتصادية المتاحة هي كافة االنشطة االقتصادية
يتــم إتمــام اإلجــراء بــدون تدقيــق او اعتمــاد الطلــب مــع توفيــر
التدقيــق الالحــق علــى الطلــب
عنــد مــرور خمســة ســنوات علــى انتهــاء الرخصــة فســيتم تعليــق
معامــات صاحــب العالقــة حتــى يتــم انجــاز اجــراء االلغــاء االداري
قبــل بلــوغ فتــرة الخمســة ســنوات للرخــص االقتصاديــة بمــدة
 30يــوم ،يتــم االعــان عنهــا فــي صفحــة بالموقــع اإللكترونــي
للدائــرة يتــم تخصيصهــا لإلعــان عــن الرخــص الملغــاة إداريــا
موضــح بهــا رقــم الرخصــة ،االســم االقتصــادي باللغــة العربيــة
واالســم االقتصــادي باللغــة االنجليزيــة ،تاريــخ اإللغــاء اإلداري
المتوقــع ،مــع مراعــاة أن يتــم تحديــث صفحــة اإلعــان بشــكل
يومــي (نهايــة كل يــوم)
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تــم االتفــاق علــى ان االشــكال القانونيــة المتاحــة لإلجــراء هــي
كافــة األشــكال القانونيــة المتاحــة فــي الدائــرة وال يوجــد
اشــتراطات خــاص باألشــكال القانونيــة
بخصــوص وكيــل خدمــات ،فإنــه يتــم تعليــق معامــات المالــك
وال يتــم تعليــق معامــات وكيــل الخدمــات فــي حــاالت اإللغــاء
االداري
رسوم االلغاء اإلداري  1000درهم
الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

رمز الخدمة :

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إلغاء الرخص االقتصادية
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إجراءات إلغاء الرخص :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هيكلية الخدمة نوعها :

إجراءات إلغاء الرخص
اجــراء قانونــي يتــم بنــاء علــى طلــب صاحــب  /أصحــاب
الترخيــص او مــن يمثلــه قانونــا ويكــون أثــره امــا وقــف العمــل
بالرخصــة او شــطبها نهائيــ ًا

فرعي  /إجرائي
فرد

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
شركات

مؤسســة فرديــة – مؤسســة فرديــة (وكيــل خدمــات) – شــركة
اعمــال  :أصــل  +فــرع =  15يــوم اعــان جريــدة داخلــي عــن طريــق
الوثائق المطلوبة حسب
التعديل المطلوب :

مراكــز الخدمة
شــركة ذات مســؤولة محــدودة – شــركة تضامنيــة – شــركة
توصيــة بســيطة – شــركة الشــخص الواحــد  :األصــل (المركــز
الرئيســي)  -رســالة بفســخ عقــد الشــراكة  45يــوم اعــان جريــدة
خارجــي (مدقــق حســابات جريــدة الوطــن– جريــدة الفجــر)

تعبئة نموذج طلب الترخيص من (النظام او الموقع)
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دفع الرسوم
فسخ عقد الشراكة
نشر اإلعالن
طباعة شهادة اإللغاء
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إلغاء الرخص االقتصادية

إلغــاء رخصــة المنشــأة متوقفــة عــن مزاولــة نشــاطها بنــاء
علــى طلــب المنشــأة  2000درهــم
رسوم نموذج طلب خدمة  /خدمات إدارية  50درهم
الرسوم :

نشر إعالنات الرخص في الصحف اليومية  500درهم
إصدار شهادة لمن يهمه األمر  100درهم
رســوم توثيــق فســخ عقــد الشــراكة (عقــد غيــر محــدد القيمــة
 200لــكل توقيــع واذا كان العقــد مترجــم  50لــكل صفحــة)

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

ال يوجد

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إلغاء الرخص االقتصادية
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سادس ًا :

إجراءات الرهن

رهن المؤسسات الفردية :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هيكلية الخدمة نوعها :

المستفيد من الخدمة :

رهن المؤسسات الفردية
هــو رهــن الرخصــة والمحــل التابــع لهــا وذلــك لغايــة الحصــول علــى
قــرض لــدى إحــدى البنــوك أو شــركات التمويــل العاملــة فــي الدولــة
أو لغــرض آخــر يتطلــب شــهادة رهــن

فرعي  /اجرائي
فرد
مؤسسات

فتح طلب الرهن وتعبئة النموذج
تحصيــل الرســوم ( )3000درهــم قيمــة قيــد رهــن فــي الســجل
التجــاري
تحصيل رسوم االعالن (مع تمرير المعاملة)
مراجعة كاتب العدل لالعتماد
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

طباعة شهادة عدم ممانعة موجه للكاتب العدل
توثيق عقد الرهن لدى الكاتب العدل
تقديــم عقــد الرهــن إلــى موظــف خدمــة المتعامليــن لطباعــة
شــهادة قيــد الرهــن واالشــارة إليهــا فــي خانــة المالحظــات بــأن
الرخصــة مرهونــة
منــع أي تصــرف قانونــي كالبيــع أو التنــازل أو االلغــاء أال بعــد
الحصــول علــى فــك الرهــن أو موافقــة الجهــة الراهنــة مــع
الســماح بتجديــد الرخصــة بشــكل ســنوي
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الشروط واألحكام :

ال يوجد

تحصيل الرسوم  3000درهم قيمة قيد رهن في السجل التجاري
الرسوم :

تحصيل رسوم اإلعالن  500درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

ال يوجد

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إلغاء الرخص االقتصادية

115

رهن الشركات :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

رهن الشركات
هــو رهــن حصــص الشــركاء وذلــك لغايــة الحصــول علــى قــرض لــدى
إحــدى البنــوك أو شــركات التمويــل العاملــة فــي الدولــة أو لغــرض
آخــر يتطلــب شــهادة رهــن

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

شركات

فتح طلب الرهن وتعبئة النموذج
إعــان لمــدة  30يــوم (نقتــرح تخفيــض المــدة إلــى  15يــوم دون
تمريرهــا) مــع تحصيــل رســوم االعــان

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

توثيــق عقــد الرهــن واعتمــاده لــدى مكتــب الشــؤون القانونيــة
(التوثيقــات)
طباعــة شــهادة قيــد الرهــن واالشــارة إليهــا فــي خانــة المالحظــات
بــأن حصــة الشــريك  /الشــركاء مرهونــة لصالــح الجهــة الراهنــة
منــع أي تصــرف قانونــي كالبيــع أو التنــازل أو االلغــاء إال بعد الحصول
علــي خطــاب فــك الرهــن أو موافقــة الجهــة الراهنــة مــع الســماح
بتجديــد الرخصــة بشــكل ســنوي

الشروط واألحكام :
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يجب ان يقيد الرهن في السجل التجاري للشركة ،ويجب أن يتم
تسجيل الرهن في محرر رسمي موثق

تحصيــل الرســوم  3000درهــم قيمــة قيــد رهــن فــي الســجل
التجــاري  +وباإلضافــة إلــى رســوم توثيــق العقــد والتــي يجــب أن
يتــم احتســابها فــي النظــام الكترونيــ ًا مــن قيمــة عقــد الرهــن
الرسوم :

المــراد توثيقــه
تحصيل رسوم االعالن  500درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

ال يوجد

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إجراءات الرهن
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التصاريح االقتصادية

أو ً
ال  :إصدار التصاريح االقتصادية
تصريح توزيع منتجات – للسيارة الواحدة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح توزيع منتجات  -للسيارة الواحدة
توزيع منتجات الشركة للمحالت التجارية باإلمارة بواسطة السيارة

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
نموذج طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

صورة الرخصة التجارية سارية المفعول
رسالة من المنشأة
صورة ملكية السيارة

حضــور صاحــب العالقــة أو المنــدوب عــن الشــركة أو المؤسســة
العتمــاد الطلــب
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقة الجهات الحكومية األخرى حسب النشاط
(عالية الخطورة)
الشروط واألحكام :

اعتماد الموافقات (أن وجد) على حسب النشاط
وضع التصريح األصلي في السيارة

إصدار التصاريح االقتصادية
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المحافظــة علــى نظافــة الســيارة وعــدم تكديــس المــواد الغذائية
ممــا يــؤدي إلــى عــدم كفــاءة التبريــد أثنــاء النقــل
أن يحمل السائق بطاقته الصحية
يتم تجديد التصريح سنويا ويصرح له بالتوزيع وفق ًا للنشاط

الرسوم :

 2200درهم سنوي ًا
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي
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رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح خدمة التوصيل للمنازل :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح خدمة التوصيل للمنازل
توزيع الطلبات للمنازل مجان ًا بواسطة سيارة أو دراجة الشركة

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
نموذج طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

صورة الرخصة التجارية سارية المفعول
كتاب تفصيلي عن السحب
نموذج اإلعالن

حضــور صاحــب العالقــة أو المنــدوب عــن الشــركة أو المؤسســة
العتمــاد الطلــب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقــة الجهــات الحكوميــة األخــرى حســب النشــاط
(عاليــة الخطــورة)
الشروط واألحكام :

اعتماد الموافقات (أن وجد) على حسب النشاط
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واالمــر
المحلــي رقــم ( )1لســنة 1994م

إصدار التصاريح االقتصادية
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على المصرح له التقيد بالقوانين واألنظمة واستخدام البطاقة
لألغراض المصرح لها

الرسوم :

 1000درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

السحوبات :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

السحوبات
إصدار تصريح إلقامة السحوبات من السحب االول إلى الخامس

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
نموذج طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

صورة الرخصة التجارية سارية المفعول
كتاب تفصيلي عن السحب
نموذج اإلعالن

حضــور صاحــب العالقــة أو المنــدوب عــن الشــركة أو المؤسســة
العتمــاد الطلــب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقــة الجهــات الحكوميــة األخــرى حســب النشــاط
(عاليــة الخطــورة)
الشروط واألحكام :

اعتماد الموافقات (أن وجد) على حسب النشاط
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واالمــر
المحلــي رقــم ( )1لســنة 1994م

إصدار التصاريح االقتصادية
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التــزام صاحــب المنشــأة بمــا تضمنــه التصريــح الصاد من شــروط
وفتــرات ومواقــع وســاحات تــم تخطيطهــا للتنزيــات او اجــراء
ســحوبات مــن دون اخطــار الدائــرة بموعــد الســحب او الحيلولــة
دون حضــور مفتــش الدائــرة لعمليــة الســحب او التالعــب فــي
اجــراء الســحب
دفــع غرامــة ماليــة فــي حــال بيــع تذاكــر الحملــة الترويجيــة
بمقابــل مــادي
في حالة عدم التقيد بالنظم والقوانين يلغى التصريح
إزالــة جميــع الملصقــات الدعائيــة بعــد االنتهــاء مــن الحملــة
الترويجيــة
التزام المنشأة بتسليم الجوائز المعلنة للفائزين
عــدم وضــع الملصقــات االعالنيــة خــارج أو داخــل المحــل اال بعــد
الحصــول علــى تصريــح الحملــة الترويجيــة
يجــب وضــع التصريــح األصلــي داخــل ســيارة التوزيــع وأن يتــم
ابرازهــا للموظــف المختــص عنــد الطلــب
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن واألنظمــة واســتخدام
البطاقــة لألغــراض المصــرح لهــا

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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 1000درهم لكل سحب يزيد عن الخامس  100درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

حملة ترويجية كبيرة  /شاملة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

حملة ترويجية كبيرة  /شاملة
العــروض الترويجيــة والتــي تقــام مــن خــال المحــات التجاريــة
الكبــرى للترويــج عــن ســلعتها وجوائزهــا تزيــد عــن 50.000
درهــم وتشــمل المجمعــات التجاريــة ،مراكــز التســوق والمتاجــر
المتعــددة األقســام

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

نموذج طلب تصريح
صورة الرخصة التجارية سارية المفعول

رســالة موضــح بهــا تفاصيــل الحملــة الترويجيــة تتضمــن
التالــي :
 .1طريقة تنفيذ الحملة الترويجية
 .2نوع وعدد الجوائز المقدمة وقيمتها
الوثائق المطلوبة :

 .3فواتير شراء الجوائز
 .4طريقة صرف الجوائز الخاصة بالحملة فورية أو محددة بتاريخ
معين مدة تنفيذ الحملة الترويجية
 .5تاريخ السحب الذي سيتم اجراؤه لتحديد الفائزين بالجوائز
أن وجد
 .6المواقع المشاركة بالحملة أن وجد
 .7نماذج للتصاميم االعالنية المختلفة التي سيتم االعالن
من خاللها للحملة
 .8ونماذج التذاكر المتعلقة بالسحب أن وجد

إصدار التصاريح االقتصادية

125

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

توفير الموافقات الخارجية :
 .1موافقة دائرة البلدية والتخطيط
 .2ادارة الطرق والبنية التحتية في حال عرض جائزة دعائية
خارج المنشأة
علــى منظــم الحملــة فــي حــال إقامــة ســحوبات أن يقــوم
بمراجعــة الدائــرة (إدارة الرقابــة وحمايــة المســتهلك) خــال
 30يــوم مــن تاريــخ انقضــاء الحملــة او تاريــخ الســحب األخيــر
لهــا مرفقــا معــه مــا يثبــت اســتالم الفائزيــن لجوائزهــم مــع
الشروط واألحكام :

اثباتاتهــم الشــخصية والكوبونــات الفائــزة
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واالمــر المحلــي
رقــم ( )1لســنة 1994م
التــزام صاحــب المنشــأة بمــا تضمنــه التصريــح الصــادر من شــروط
وفتــرات ومواقــع وســاحات تــم تخطيطهــا للتنزيــات أو اجــراء
ســحوبات مــن دون اخطــار الدائــرة بموعــد الســحب أو الحيلولــة
دون حضــور مفتــش الدائــرة لعمليــة الســحب أو التالعــب فــي
اجــراء الســحب
دفــع غرامــة ماليــة فــي حــال بيــع تذاكــر الحملــة الترويجيــة
بمقابــل مــادي
التزام المنشأة بتسليم الجوائز المعلنة للفائزين
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إزالــة جميــع الملصقــات الدعائيــة بعــد االنتهــاء مــن الحملــة
الترويجيــة
عــدم وضــع الملصقــات االعالنيــة خــارج أو داخــل المحــل إال بعــد
الحصــول علــى تصريــح الحملــة الترويجيــة
في حالة عدم التقيد بالنظم والقوانين يلغى التصريح

 1000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
الرسوم :

رسوم اعالن ورقي  250درهم
 10%من قيمة التذاكر المباعة (أن وجد) في حالة السحوبات
 1000درهم لكل سحب يضاف إليه  100درهم لكل سحب
يزيد عن السحب الخامس (أن وجد)

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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حملة ترويجية متوسطة  /شاملة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

حملة ترويجية متوسطة  /شاملة
العــروض الترويجيــة والتــي تقــام مــن خــال المحــات
التجاريــة الصغــرى للترويــج عــن ســلعتها وجوائزهــا أقــل عــن
 50.000درهــم

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

رســالة موضــح بهــا تفاصيــل الحملــة الترويجيــة تتضمــن
التالــي :
 .1طريقة تنفيذ الحملة الترويجية
 .2نوع وعدد الجوائز المقدمة وقيمتها
 .3فواتير شراء الجوائز
الوثائق المطلوبة :

 .4طريقة صرف الجوائز الخاصة بالحملة فورية أو محددة
بتاريخ معين مدة تنفيذ الحملة الترويجية
 .5تاريخ السحب الذي سيتم اجراؤه لتحديد الفائزين بالجوائز
أن وجد
 .6المواقع المشاركة بالحملة أن وجد
 .7نماذج للتصاميم االعالنية المختلفة التي سيتم االعالن
من خاللها للحملة
 .8ونماذج التذاكر المتعلقة بالسحب أن وجد
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

توفير الموافقات الخارجية :
 .1موافقة دائرة البلدية والتخطيط .
 .2ادارة الطرق والبنية التحتية في حال عرض جائزة دعائية
خارج المنشأة
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واالمــر المحلــي
رقــم ( )1لســنة 1994م
التــزام صاحــب المنشــأة بمــا تضمنــه التصريــح الصــادر من شــروط
الشروط واألحكام :

وفتــرات ومواقــع وســاحات تــم تخطيطهــا للتنزيــات أو اجــراء
ســحوبات مــن دون اخطــار الدائــرة بموعــد الســحب أو الحيلولــة
دون حضــور مفتــش الدائــرة لعمليــة الســحب أو التالعــب فــي
اجــراء الســحب
دفــع غرامــة ماليــة فــي حــال بيــع تذاكــر الحملــة الترويجيــة
بمقابــل مــادي
التزام المنشأة بتسليم الجوائز المعلنة للفائزين
إزالــة جميــع الملصقــات الدعائيــة بعــد االنتهــاء مــن الحملــة
الترويجيــة
عــدم وضــع الملصقــات االعالنيــة خــارج أو داخــل المحــل اال بعــد
الحصــول علــى تصريــح الحملــة الترويجيــة

إصدار التصاريح االقتصادية
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عــدم وضــع الملصقــات االعالنيــة خــارج أو داخــل المحــل إال
بعــد الحصــول علــى تصريــح الحملــة الترويجيــة
في حالة عدم التقيد بالنظم والقوانين يلغى التصريح
علــى منظــم الحملــة فــي حــال إقامــة ســحوبات أن يقــوم
بمراجعــة الدائــرة (إدارة الرقابــة وحمايــة المســتهلك) خــال
 30يــوم مــن تاريــخ انقضــاء الحملــة او تاريــخ الســحب األخيــر
لهــا مرفقــا معــه مــا يثبــت اســتالم الفائزيــن لجوائزهــم مــع
اثباتاتهــم الشــخصية والكوبونــات الفائــزة

 5000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
الرسوم :

رسوم اعالن ورقي  250درهم
 10%من قيمة التذاكر المباعة (أن وجد) في حالة السحوبات
 1000درهم لكل سحب يضاف إليه  100درهم لكل سحب
يزيد عن السحب الخامس (أن وجد)

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

130

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

عرض جائزة :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هيكلية الخدمة نوعها :

الوثائق المطلوبة :

عرض جائزة
إصدار تصريح لعرض جائزة دعائية لحملة ترويجية خارج المنشأة

فرعي  /إجرائي
طلب تصريح
صور الرخصة سارية

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقــة دائــرة البلديــة والتخطيــط فــي حــال كانــت الجائــزة
معروضــة خــارج حــدود المنشــأة
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واالمــر المحلــي
رقــم ( )1لســنة 1994م
الشروط واألحكام :

التــزام صاحــب المنشــأة بمــا تضمنــه التصريح الصادر من شــروط
وفتــرات ومواقــع وســاحات تــم تخطيطهــا للتنزيــات أو اجــراء
ســحوبات مــن دون اخطــار الدائــرة بموعــد الســحب او الحيلولــة
دون حضــور مفتــش الدائــرة لعمليــة الســحب او التالعــب فــي
إجــراء الســحب
دفــع غرامــة ماليــة فــي حــال بيــع تذاكــر الحملــة الترويجيــة
بمقابــل مــادي

إصدار التصاريح االقتصادية
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التزام المنشأة بتسليم الجوائز المعلنة للفائزين
إزالــة جميــع الملصقــات الدعائيــة بعــد االنتهــاء مــن الحملــة
الترويجيــة
عــدم وضــع الملصقــات االعالنيــة خــارج أو داخــل المحــل اال بعــد
الحصــول علــى تصريــح الحملــة الترويجيــة
في حالة عدم التقيد بالنظم والقوانين يلغى التصريح
علــى منظــم الحملــة فــي حــال إقامــة ســحوبات أن يقــوم
بمراجعــة الدائــرة (إدارة الرقابــة وحمايــة المســتهلك) خــال
 30يــوم مــن تاريــخ انقضــاء الحملــة او تاريــخ الســحب األخيــر
لهــا مرفقــا معــه مــا يثبــت اســتالم الفائزيــن لجوائزهــم مــع
اثباتاتهــم الشــخصية والكوبونــات الفائــزة

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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 500درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح تجربة عينية من المنتج حتى  30يوم :
اسم الخدمة

		

تصريح تجربة عينية من المنتج حتى  30يوم

الوصف

عرض تعريف للمنتج  /تذوقيه مجانية لكل  10منتجات

(شرح مبسط عن الخدمة) :

وتتضاعف مع زيادة العدد

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

صور الرخصة سارية
كشف بالمنتجات

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

توفير الموافقات الخارجية :
 .1موافقة دائرة البلدية والتخطيط
الشروط واألحكام :

 .2ادارة الطرق والبنية التحتية في حال عرض جائزة دعائية
خارج المنشأة
علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واالمــر المحلــي
رقــم ( )1لســنة 1994م

إصدار التصاريح االقتصادية
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ال يجــوز الترويــج للتبــغ والســجائر أو العقاقيــر الطبيــة
والمشــروبات الكحوليــة ولحــم الخنزيــر واألغذيــة الفاســدة
أو المنتهيــة الصالحيــة
احضــار كتــاب مــن إدارة الصحــة العامــة بالموافقــة علــى
العينــات
في حال عدم التقيد بالقوانين والنظم يلغى التصريح

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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 500درهم لكل  10منتجات وتتضاعف الرسوم بمضاعفة العدد
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح إعالن على مركبة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح إعالن على مركبة
ملصق اعالني يتم وضعه على هيكل المركبة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
صورة ملكية السيارة

الوثائق المطلوبة :

صور الرخصة سارية المفعول
نموذج التصميم والمقاسات بالقدم

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

يشــترط أال يغيــر اإلعــان أو الدعايــة مــن شــكل المركبــة أو
يخفــي معالمهــا أو يؤثــر علــى الســامة المروريــة
يشــترط أن تتوافــق صيغــة اإلعــان وصــور المنتــج أو الخدمــة
الشروط واألحكام :

المعلــن مــع القيــم والتقاليــد الســائدة فــي اإلمــارات
يشــترط أال يمتــد أي جــزء مــن اإلعــان علــى الزجــاج األمامــي أو
الخلفــي أو الجانبــي للمركبــات
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الرسوم :

 10دراهم لكل قدم مربع على أال يقل عن  250درهم سنوي ًا
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم .

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح طبع وتوزيع اإلعالنات على شــكل كتيبات :
اسم الخدمة

		

تصريح طبع وتوزيع اإلعالنات على شكل كتيبات

الوصف

منشــورات علــى شــكل كتيبــات لتعريــف الجمهــور بمنتجاتهــا

(شرح مبسط عن الخدمة) :

أو الترويــج عنهــا

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

تصميم االعالن باللغتين العربية واالنجليزية
صور الرخصة سارية المفعول
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واســتخدام
البطاقــة لألغــراض المصــرح بهــا
علــى الجهــة التقيــد بطباعــة العــدد المصــرح بــه
بالمواصفــات المصــدق بهــا مــع كتابــة رقــم التصريــح
يمنــع منعــا باتــا توزيــع اإلعالنــات الورقيــة فــي االماكــن
العامــة والمناطــق الســكنية وعلــى الســيارات
تقديــم طلبــات الالفتــات اإلعالنيــة ن طريــق مندوبــي
الشروط واألحكام :

الشــركات المتخصصــة فــي صناعــة الالفتــات اإلعالنيــة
وجــود ترخيــص ســاري المفعــول للشــركة أو المؤسســة
المطلــوب اإلعــان عنهــا أو عــن منتجاتهــا
تقديــم صــورة فوتوغرافيــة للمبنــى أو العقــار الذي ســيثبت
عليــه اإلعالن
عــدم احتــواء البروشــور علــى صــور وعبــارات التــي ال تناســب
العــادات والتقاليــد اإلســامية
يتم تجديد التصريح سنوي ًا
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الرسوم :

 500درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
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قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح إعالنات متحركة :

اسم الخدمة

		

تصريح إعالنات متحركة

الوصف

إعالنات دعائية كمجسمات على سيارات تقف في أماكن محددة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

(يكون تحديد الموقع من قبل دائرة البلدية والتخطيط)

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

تصميم االعالن باللغتين العربية واالنجليزية
صور الرخصة سارية المفعول
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

عــدم احتــواء البروشــور علــى صــور وعبــارات التــي ال تناســب
العــادات والتقاليــد اإلســامية

الشروط واألحكام :

علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانيــن والنظــم واســتخدام
البطاقــة لألغــراض المصــرح بهــا
علــى الجهــة التقيــد بطباعــة العــدد المصــرح بــه بالمواصفات
المصــدق بهــا مــع كتابــة رقــم التصريح
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تقديــم طلبــات الالفتــات اإلعالنيــة ن طريق مندوبي الشــركات
المتخصصــة فــي صناعة الالفتــات اإلعالنية
وجــود ترخيــص ســاري المفعــول للشــركة أو المؤسســة
المطلــوب اإلعــان عنهــا أو عــن منتجاتهــا
تقديــم صــورة فوتوغرافيــة للمبنــى أو العقــار الــذي ســيثبت
عليــه اإلعــان
يتم تجديد التصريح سنوي ًا

 250درهم لكل قدم مربع كحد أدنى  500درهم وحد أقصى
 1000درهم
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم اعتماد الملصق اإلعالني  150درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح تصفية لمدة  30يوم :
اسم الخدمة

تصريح تصفية لمدة  30يوم
تصريــح التصفيــة  :يهــدف هــذا التصريــح إلــى منــح المنشــآت

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

التجاريــة ســواء الشــركات أو المؤسســات بيــع الســلعة بســعر أقــل
مــن ســعرها األصلــي لغــرض تصفيــة البضاعــة وإغــاق المحــل
التجــاري أو تبديــل نشــاطه أو غيــر ذلــك تقديــم خصومــات علــى
البضائــع المعروضــة بنســب مختلفــة لمــدة  30يــوم

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

طلب تصريح
الوثائق المطلوبة :

كشف بقوائم االسعار
نموذج االعالن الورقي مع شعار حماية المستهلك

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
وضــع بطاقــات األســعار علــى الســلعة بشــكل واضــح وبــارز
للمتســوق
كتابة النسبة المئوية

الشروط واالحكام :
إزالة الملصقات وبطاقات األسعار بعد انتهاء مدة التصفية
يقتصــر الحــق فــي اجــراء التنزيــات والتصفيــة علــى المحــات
التجاريــة المرخصــة وســارية المفعــول
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 2500درهم
رسوم دعاية  250درهم
الرسوم :
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
في حالة التمديد  7أيام  1500درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح تصفية إللغاء رخصة أو تغيير نشاط أو اجراء صيانة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح تصفية إللغاء رخصة أو تغيير نشاط أو اجراء صيانة
تقديــم خصومــات علــى البضائــع المعروضــة بنســب مختلفــة
فــي حــال ســيتم الغــاء الرخصــة التجاريــة او تغييــر النشــاط أو
اجــراء صيانــة بالموقــع لفتــرة محــددة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

طلب تصريح
الوثائق المطلوبة :

كشف بقوائم االسعار
نموذج االعالن الورقي مع شعار حماية المستهلك

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
وضــع بطاقــات األســعار علــى الســلعة بشــكل واضــح وبــارز
للمتســوق
كتابة النسبة المئوية

الشروط واألحكام :

إزالة الملصقات وبطاقات األسعار بعد انتهاء مدة التصفية
يقتصــر الحــق فــي اجــراء التنزيــات والتصفيــة علــى المحــات
التجاريــة المرخصــة وســارية المفعــول
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 2500درهم للتصريح
الرسوم :

رسوم دعاية  250درهم
في حالة التمديد  7أيام  1500درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح تنزيالت :
اسم الخدمة

		

تصريح تنزيالت
تصريــح التنزيــات  :يهــدف هــذا التصريــح إلــى منــح المنشــآت

الوصف

التجاريــة ســواء الشــركات أو المؤسســات بيــع الســلعة بســعر

(شرح مبسط عن الخدمة) :

أقــل مــن ســعر بيعهــا لغــرض الدعايــة واإلعــان أو ألغــراض
تجاريــة أخــر خصومــات علــى البضائــع المعروضــة بنســب
مختلفــة
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هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
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طلب تصريح
عقــد االيجــار موضــح بــه مســاحة المحــل او المخطــط (مســاحة
المنشــأ بالقــدم)

الوثائق المطلوبة :

فــي حــال وجــود اعالنــات ورقيــة البــد ن تتضمــن شــعار حمايــة
المســتهلك
نموذج االعالن الورقي
كتــاب موضــح بــه تفاصيــل التنزيــات مــع النســبتين  /كشــف
االســعار
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

يتعهــد صاحــب المنشــأة أن تكــون التنزيــات حقيقيــة
بحيــث يتقيــد صاحــب المنشــأة االقتصاديــة باألســعار الــواردة
فــي القوائــم والكشــوفات المعتمــدة مــن قبــل الدائــرة
ال تقــل نســبة الخصــم عــن  5%مــن ســعر البيــع األصلــي علــى
البضائــع كافــة طــوال فتــرة التنزيالت
الشروط واألحكام :

توفيــر كشــوفات مطبوعــة ومرقمــة بالتسلســل تتضمــن
ســعر الســلعة قبــل وبعــد الخصــم
عــدم وضــع الملصقــات االعالنيــة خــارج أو داخــل المحــل إال
بعــد الحصــول علــى تصريــح التنزيــات
إزالــة جميــع الملصقــات الدعائيــة واالعالنيــة واللوحــات
وبطاقــات األســعار بعــد انتهــاء مــدة التنزيــات

إصدار التصاريح االقتصادية

145

تنزيــات (  2000قــدم مربــع فأقــل من مســاحة المنشــأة ) 2500
درهــم  +رســوم نمــوذج طلــب خدمــات إداريــة  50درهــم فــي
حالــة التمديــد  7أيــام  500درهــم
تنزيــات (  ) 2001-4000قــدم مربــع مــن مســاحة المنشــأة 3500
درهــم  +رســوم نمــوذج طلــب خدمــات إداريــة  50درهــم فــي
حالــة التمديــد  700درهــم
الرسوم :
تنزيــات (  4001-6000قــدم مربــع مــن مســاحة المنشــأة ) 8000
درهــم  +رســوم نمــوذج طلــب خدمــات إداريــة  50درهــم فــي
حالــة التمديــد  7ايــام  1600درهــم
تنزيــات (  6000قــدم مربــع فأكثــر مــن مســاحة المنشــأة )
 13500درهــم  +رســوم نمــوذج طلــب خدمــات إداريــة  50درهم
وفــي حالــة التمديــد  7أيــام  2700درهــم ( +دعايــة للتنزيــات)
 250درهــم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح تنظيم حفل :

اسم الخدمة

		

تصريح تنظيم حفل بدون رسوم
مــن خــال هــذه الخدمة يمكــن لألشــخاص والجهــات المختلفة

الوصف

طلــب إصــدار تصريــح لتنظيــم الحفــات أو المناســبات .إصــدار

(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريــح الحفــات خــارج حــدود المنشــآت الســياحية  /للحفــات
الغنائيــة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل الحفــل ( ،االســم – تاريــخ إقامــة
الحفــل – الموقــع  -فتــرة الحفــل صباحــ ًا او مســاءاً  -زمــن
الحفــل مــن و إلــى)

الوثائق المطلوبة :
عدد المشاركين
نموذج االعالن الورقي
الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة (أن
لــزم) موافقــة الشــرطة (إذا تطلــب األمــر)

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ):

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

إصدار التصاريح االقتصادية
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عــدم اإلســاءة الــى عــادات المجتمــع وتقاليــده واحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أيــة أفــكار أو معتقــدات أو
مشــاريع أو مطبوعــات ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو
رمــوز الدولــة والمجتمــع
يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتعهــدات تنظيــم الحفــات
الشروط واألحكام :

والمناســبات الترفيهيــة
جميــع الحفــات الغنائيــة فــي الفنــادق أو األماكــن األخــرى
فــي اإلمــارة تصــرح لهــا مــن الدائــرة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط تنظيــم حفــات غنائيــة
علــى المنشــآت التــي يصــرح لهــا بإقامــة حفــل غنائــي
الحصــول علــى تصريــح أليــة حمــات ترويجيــة علــى هامــش
الحفــل

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى:
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 350درهم عن كل يوم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح تنظيم حفل برسوم :

اسم الخدمة

		

تصريح تنظيم حفل برسوم

الوصف

اصدار تصريح الحفالت خارج حدود المنشآت السياحية

(شرح مبسط عن الخدمة) :

للحفالت الغنائية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل الحفــل( ,االســم – تاريــخ إقامــة
الحفــل – الموقــع  -فتــرة الحفــل صباحــ ًا او مســاءاً  -زمــن
الحفــل مــن و إلــى)

الوثائق المطلوبة :
عدد المشاركين
نموذج االعالن الورقي
الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة (أن
لــزم) موافقــة الشــرطة (إذا تطلــب األمــر)

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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عــدم اإلســاءة الــى عــادات المجتمــع وتقاليــده واحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أيــة أفــكار أو معتقــدات أو
مشــاريع أو مطبوعــات ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو
رمــوز الدولــة والمجتمــع
يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتعهــدات تنظيــم الحفــات
الشروط واألحكام :

والمناســبات الترفيهيــة
جميــع الحفــات الغنائيــة فــي الفنــادق أو األماكــن األخــرى
فــي اإلمــارة تصــرح لهــا مــن الدائــرة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط تنظيــم حفــات غنائيــة
علــى المنشــآت التــي يصــرح لهــا بإقامــة حفــل غنائــي
الحصــول علــى تصريــح أليــة حمــات ترويجيــة علــى هامــش
الحفــل
 500درهم عن كل يوم

الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
 10%من قيمة التذاكر المباعة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية

		

تصريح تركيب ماكينة صرف نقود :

اسم الخدمة

		

تصريح تركيب ماكينة صرف نقود

الوصف

جهــاز يقــدم خدمــة ذاتيــة مثــال( :الصــراف اآللــي للبنــوك ،جهــاز

(شرح مبسط عن الخدمة) :

لدفــع فواتيــر الهاتــف .جهــاز نســخ األوراق جهــاز إصــدار شــهادات
التأميــن)

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

طلب تصريح
الوثائق المطلوبة :

كشف من البنك المركزي بعدد األجهزة
رسالة تفصيلية من البنك المعني مع ارقام االجهزة ومواقعها)
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

على المصرح له التقيد بالقوانين والنظم وتجديد التصريح
الشروط واألحكام :

في مواعيده
يجب كتابة رقم التصريح على الماكينة

إصدار التصاريح االقتصادية
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 1000درهم عن كل جهاز سنويا
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح ايجار مستودع للمنشأة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح ايجار مستودع للمنشأة
مخزن لحفظ المواد مراد تخزينها

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

عقد االيجار ساري المفعول
الرسم البياني للموقع (كروكي)
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مخطط الموقع
صورة جواز وهوية المالك
صور الرخصة سارية المفعول

توفير الموافقات الخارجية االتية :
 .1الدفاع المدني
 .2الشرطة في حال تخزين مواد كيماوية
 .3دائرة البلدية والتخطيط  /ادارة التنظيم العقاري)
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

علــى المصــرح لــه التقيــد بالنظــم والقوانيــن واســتخدام
المســتودع لتخزيــن المــواد المحــددة فقــط
يحظر تخزين المواد الكيماوية والمواد الضارة بالبيئة
يمنع التغليف وإعادة التعبئة
الشروط واألحكام :
يلتــزم المصــرح لــه بكتابــة لوحــة باالســم التجــاري علــى البــاب
وفتــح المســتودع للموظــف المختــص عنــد الطلــب للتفتيــش
علــى المحتويــات
فــي حــال مخالفــة النظــام والقوانيــن يلغــى التصريــح وتتخــذ
بحــق المخالــف أي إجــراءات يقتضيهــا القانــون

إصدار التصاريح االقتصادية
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 300درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح العمل لساعات إضافية  24ساعة :

اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح العمل لساعات إضافية  24ساعة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح لمزاولة عمل او تقديم خدمة بعد ساعات العمل
الرسمية  12 /لي ً
ال

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

موافقة القيادة العامة (الشرطة)
صور الرخصة سارية المفعول
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

يقتصر العمل اإلضافي داخل المحل فقط
على المصرح له التقيد بالنظم الواردة من الدائرة والقيادة
العامة لشرطة عجمان
الشروط واألحكام :

ال يكون هذا التصريح نافذا إذا لم تكن الرخصة صالحة
يتوجب أن يكون موقع المنشأة على الشارع الرئيسي
يحق للدائرة إلغاء التصريح وذلك بناء على خطاب من القيادة
العامة لشرطة عجمان بوجود شكاوى على المنشأة

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 3000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

إصدار التصاريح االقتصادية
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مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح العمل من  12:00الى  02صباحًا :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح العمل من  12:00الى  02صباحًا
تصريح لمزاولة عمل أو تقديم خدمة من  12حتى  2صباح ًا

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

موافقة القيادة العامة
صور الرخصة سارية المفعول

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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يقتصر العمل اإلضافي داخل المحل فقط
على المصرح له التقيد بالنظم الواردة من الدائرة والقيادة
العامة لشرطة عجمان
الشروط واألحكام :

ال يكون هذا التصريح نافذا إذا لم تكن الرخصة صالحة
يتوجب أن يكون موقع المنشأة على الشارع الرئيسي
يحق للدائرة إلغاء التصريح وذلك بناء على خطاب من القيادة
العامة لشرطة عجمان بوجود شكاوى على المنشأة

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 2000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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تصريح العروض الخاصة حتى  15يوم :
اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح العروض الخاصة حتى  15يوم
عروض لمجموعة سلع في سوبرماركت  -منتج ملصق بمنتج

(شرح مبسط عن الخدمة) :

أو زيادة في العدد

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
نموذج االعالن الورقي

الوثائق المطلوبة :

قائمة االسعار
صور الرخصة سارية المفعول

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقــة دائــرة البلديــة والتخطيــط – الصحــة العامــة فــي حــال
عــرض مــواد غذائيــة (منتــج جديــد فــي الســوق فقــط يحتــاج
الشروط واألحكام :

موافقــه)
علــى المصــرح لــه التقيــد بالنظــم والقوانيــن وعــرض المنتــج
المصــرح بــه فقــط
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يجب وضع الصورة من التصريح في مكان بارز بموقع العرض
مزاولة نفس النشاط المرخص بالرخصة التجارية
عقد اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة المؤجرة

 2000درهم وفي حالة التمديد  7أيام  500درهم
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم اعالن ورقي  250درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح االكشاك :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح االكشاك
كشك سنوي لبيع منتج داخل المراكز التجارية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
عقد االيجار ساري المفعول

الوثائق المطلوبة :

صورة الكشك
عدم ممانعة من الجهة المؤجرة
صور الرخصة سارية المفعول
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقــة دائــرة البلديــة والتخطيــط – الصحــة العامــة فــي حــال
عــرض مــواد غذائيــة (منتــج جديــد فــي الســوق فقــط يحتــاج
الشروط واألحكام :

موافقــه)
علــى المصــرح لــه التقيــد بالنظــم والقوانيــن وعــرض المنتــج
المصــرح بــه فقــط
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يجب وضع الصورة من التصريح في مكان بارز بموقع العرض
مزاولة نفس النشاط المرخص بالرخصة التجارية
عقد اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة المؤجرة

 5000درهم
الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح الكاونترات داخل المجمعات التجارية ومراكز التسوق :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح الكاونترات داخل المجمعات التجارية
ومراكز التسوق
كاونتر شهري لعرض منتج داخل المراكز التجارية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
التصميم باللغتين العربية واالنجليزية

الوثائق المطلوبة :

فــي حالــة االعــان الورقــي البــد ان يتضمــن شــعار حمايــة
المســتهلك
عدم ممانعة من الجهة المؤجرة
صور الرخصة سارية المفعول

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط واألحكام :
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علــى المصــرح لــه التقيــد بالنظــم والقوانيــن وعــرض المنتــج
المصــرح بــه فقــط

يجب وضع الصورة من التصريح في مكان بارز بموقع العرض
مراجعة إدارة الصحة العامة في حالة عرض المواد الغذائية
مزاولة نفس النشاط المرخص بالرخصة التجارية
عقد اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة المؤجرة

 1500درهم
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
رسوم  250درهم في حال وجود اعالن ورقي

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح لوضع الفته االسم التجاري على واجهة المنشأة :

اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح لوضع الفته االسم التجاري على واجهة
المنشأة
اللوحة االعالنية الخاصة بالمحل التجاري لتدون عليها

(شرح مبسط عن الخدمة) :

االسم التجاري أو العالمة التجارية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
التصميم باللغتين العربية واالنجليزية

الوثائق المطلوبة :

رسالة عدم ممانعة في حال وجود عالمة تجارية
موافقة وزارة االقتصاد او الوكيل عن العالمة في حال العالمة
التجارية في الالفتة

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط واألحكام :
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على المصرح له التقيد بالقوانين والنظم واستخدام
البطاقة لألغراض المصرح بها

علــى الجهــة التقيــد بطباعــة العــدد المصــرح بــه بالمواصفــات
المصــدق بهــا مــع كتابــة رقــم التصريــح
عــدم ذكــر لفــظ الجاللــة ووضــع أعــام الــدول والشــعارات
الرســمية فــي اللوحــة اإلعالنيــة
تقديــم طلبــات الالفتــات اإلعالنيــة عــن طريــق مندوبــي
الشــركات المتخصصــة فــي صناعــة الالفتــات اإلعالنيــة
وجــود ترخيــص ســاري المفعــول للشــركة أو المؤسســة
المطلــوب اإلعــان عنهــا أو عــن منتجاتهــا
علــى الشــركة /المؤسســة المعنيــة إزالــة اإلعــان فــي حالــة
عــدم الرغبــة بتجديــد تصريــح اإلعــان أو عنــد االســتغناء عــن
التصريــح قبــل انتهــاء مدتــه أو فــي حالــة انتهــاء الترخيــص
التجــاري للشــركة المؤسســة المعنيــة علــى أن يتــم إحضــار
صــورة فتوغرافيــة قبــل وبعــد عمليــة اإلزالــة
يجــب أن تكــون الكتابــة بلغــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء
اللغويــة أو اإلمالئيــة وبخطــوط واضحــة
وجــوب اســتخدام اللغــة العربيــة فــي اإلعــان ويجــوز اســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة بجانبهــا
يتــم مراعــاة أن تكــون اللوحــات اإلعالنيــة متناســقة فــي
قياســها العرضــي مــع الالفتــات اإلعالنيــة المجــاورة فــي نفــس
المبنــى أو فــي المبانــي المجــاورة مــع مراعــاة مالئمتهــا أيضــا
للشــكل اإلنشــائي والمعمــاري للمبنــى
ال يجــوز تثبيــت الالفتــات اإلعالنيــة علــى شــرفات أو أدوار المبانــي
أو الشــبابيك
ال يجــوز تصريــح أي لوحــات بــارزة فــي الطــرق والممــرات الداخليــة
ا لضيقة
 350درهم .
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم .
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح اعالن إضافي لالسم التجاري أو العالمة التجارية للمنشأة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح اعالن إضافي لالسم التجاري أو العالمة
التجارية للمنشأة
يشــمل هــذا النــوع مــن التصريــح إعالنــات إضافيــة لالســم
التجــاري كاللوحــات الجانبيــة والبــارزة باإلضافــة إلــى
العالمــات التجاريــة داخــل الالفتــة اإلعالنيــة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
التصميم باللغتين العربية واالنجليزية

الوثائق المطلوبة :

رسالة عدم ممانعة في حال وجود عالمة تجارية
موافقة وزارة االقتصاد او الوكيل عن العالمة في حال العالمة
التجارية في الالفتة
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانين والنظــم واســتخدام البطاقة
لألغــراض المصــرح بها
علــى الجهــة التقيــد بطباعــة العــدد المصــرح بــه بالمواصفــات
المصــدق بهــا مــع كتابــة رقــم التصريــح
عــدم ذكــر لفــظ الجاللــة ووضــع أعــام الــدول والشــعارات
الرســمية فــي اللوحــة اإلعالنيــة
تقديــم طلبــات الالفتــات اإلعالنيــة عــن طريــق مندوبي الشــركات
المتخصصــة فــي صناعــة الالفتــات اإلعالنية
الشروط واألحكام :
وجــود ترخيــص ســاري المفعــول للشــركة أو المؤسســة
المطلــوب اإلعــان عنهــا أو عــن منتجاتهــا
علــى الشــركة /المؤسســة المعنيــة إزالــة اإلعــان فــي حالــة عــدم
الرغبــة بتجديــد تصريــح اإلعــان أو عنــد االســتغناء عــن التصريــح
قبــل انتهــاء مدتــه أو فــي حالــة انتهــاء الترخيــص التجــاري
للشركة/المؤسســة المعنيــة علــى أن يتــم إحضــار صــورة
فتوغرافيــة قبــل وبعــد عمليــة اإلزالــة
يجــب أن تكــون الكتابــة بلغــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء
اللغويــة أو اإلمالئيــة وبخطــوط واضحــة
وجــوب اســتخدام اللغــة العربيــة فــي اإلعــان ويجــوز اســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة بجانبهــا
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يتــم مراعــاة أن تكــون اللوحــات اإلعالنيــة متناســقة فــي قياســها
العرضــي مــع الالفتــات اإلعالنيــة المجــاورة فــي نفــس المبنــى أو فــي
المبانــي المجــاورة مــع مراعــاة مالئمتهــا أيضــا للشــكل اإلنشــائي
والمعمــاري للمبنــى
ال يجــوز تثبيــت الالفتــات اإلعالنيــة علــى شــرفات أو أدوار المبانــي أو
الشــبابيك
ال يجــوز تصريــح أي لوحــات بــارزة فــي الطــرق والممــرات الداخليــة
الضيقــة

 10درهم لكل قدم مربع على ان ال يزيد عن  250درهم
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
 500درهم عن كل عالمة تجارية

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح الالفتات االعالنية ( المظالت-الرايات-القماش-عروض أفالم السينما ) :

اسم الخدمة

		

تصريح الالفتات االعالنية
( المظالت-الرايات-القماش-عروض أفالم السينما )

الوصف

لوحــات إعالنيــة للمحــات التجاريــة ليتــم التدويــن عليها باالســم

(شرح مبسط عن الخدمة) :

التجــاري أو العالمــة تكــون علــى مظلــة أو قمــاش أو علم

هيكلية الخدمة نوعها :
هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
التصميم باللغتين العربية واالنجليزية

الوثائق المطلوبة :

رسالة عدم ممانعة في حال وجود عالمة تجارية
موافقة وزارة االقتصاد او الوكيل عن العالمة في حال العالمة
التجارية في الالفتة

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط واألحكام :

على المصرح له التقيد بالقوانين والنظم واستخدام
البطاقة لألغراض المصرح بها
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علــى الجهــة التقيــد بطباعــة العــدد المصــرح بــه بالمواصفــات
المصــدق بهــا مــع كتابــة رقــم التصريــح
عــدم ذكــر لفــظ الجاللــة ووضــع أعــام الــدول والشــعارات الرســمية
فــي اللوحــة اإلعالنيــة
تقديــم طلبــات الالفتــات اإلعالنيــة عــن طريــق مندوبــي الشــركات
المتخصصــة فــي صناعــة الالفتــات اإلعالنيــة
وجــود ترخيــص ســاري المفعــول للشــركة أو المؤسســة المطلــوب
اإلعــان عنهــا أو عــن منتجاتهــا
علــى الشــركة /المؤسســة المعنيــة إزالــة اإلعــان فــي حالــة عــدم
الرغبــة بتجديــد تصريــح اإلعــان أو عنــد االســتغناء عــن التصريــح
قبــل انتهــاء مدتــه أو فــي حالة انتهــاء الترخيــص التجاري للشــركة
المؤسســة المعنيــة علــى أن يتــم إحضــار صــورة فتوغرافيــة قبــل
وبعــد عمليــة اإلزالــة
يجــب أن تكــون الكتابــة بلغــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء اللغوية
أو اإلمالئيــة وبخطــوط واضحة
وجــوب اســتخدام اللغــة العربيــة فــي اإلعــان ويجــوز اســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة بجانبهــا
يتــم مراعــاة أن تكــون اللوحــات اإلعالنيــة متناســقة فــي قياســها
العرضــي مــع الالفتــات اإلعالنيــة المجــاورة فــي نفــس المبنــى
أو فــي المبانــي المجــاورة مــع مراعــاة مالئمتهــا أيضــا للشــكل
اإلنشــائي والمعمــاري للمبنــى
ال يجــوز تثبيــت الالفتــات اإلعالنيــة علــى شــرفات أو أدوار المبانــي
أو الشــبابيك
ال يجــوز تصريــح أي لوحــات بــارزة فــي الطــرق والممــرات الداخليــة
الضيــق

 250درهم لكل الفته سنوي
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
 500درهم عن كل عالمة تجارية
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح إعالنات الكترونية للمنشأة :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح إعالنات الكترونية للمنشأة
الفتة إعالنية الكترونية داخل المراكز التجارية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
صور الرخصة سارية المفعول
التصميم باللغتين العربية واالنجليزية
رسالة من المنشأة

الوثائق المطلوبة :

توفير الموافقات الخارجية في الحاالت االتية :
 .1موافقة وزارة االقتصاد او الوكيل عن العالمة في حال
العالمة التجارية في الالفتة
 .2موافقة مالك البناية للوحات االعالنية أعلى المبنى
ويستثني حاالت التأجير بالكامل
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

علــى المصــرح لــه التقيــد بالقوانين والنظــم واســتخدام البطاقة
لألغــراض المصــرح بها
علــى الجهــة التقيــد بطباعــة العــدد المصــرح بــه بالمواصفــات
المصــدق بهــا مــع كتابــة رقــم التصريــح
عــدم ذكــر لفــظ الجاللــة ووضــع أعــام الــدول والشــعارات
الرســمية فــي اللوحــة اإلعالنيــة
تقديــم طلبــات الالفتــات اإلعالنيــة عــن طريــق مندوبي الشــركات
المتخصصــة فــي صناعــة الالفتــات اإلعالنية
الشروط واألحكام :

وجــود ترخيــص ســاري المفعــول للشــركة أو المؤسســة
المطلــوب اإلعــان عنهــا أو عــن منتجاتهــا
علــى الشــركة /المؤسســة المعنيــة إزالــة اإلعــان فــي حالــة عــدم
الرغبــة بتجديــد تصريــح اإلعــان أو عنــد االســتغناء عــن التصريــح
قبــل انتهــاء مدتــه أو فــي حالــة انتهــاء الترخيــص التجــاري
للشركة/المؤسســة المعنيــة علــى أن يتــم إحضــار صــورة
فتوغرافيــة قبــل وبعــد عمليــة اإلزالــة
يجــب أن تكــون الكتابــة بلغــة ســليمة خاليــة مــن األخطــاء
اللغويــة أو اإلمالئيــة وبخطــوط واضحــة
وجــوب اســتخدام اللغــة العربيــة فــي اإلعــان ويجــوز اســتخدام
اللغــة اإلنجليزيــة بجانبهــا
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يتــم مراعــاة أن تكــون اللوحــات اإلعالنيــة متناســقة فــي
قياســها العرضــي مــع الالفتــات اإلعالنيــة المجــاورة فــي نفــس
المبنــى أو فــي المبانــي المجــاورة مــع مراعــاة مالئمتهــا أيضــا
للشــكل اإلنشــائي والمعمــاري للمبنــى
ال يجــوز تثبيــت الالفتــات اإلعالنيــة علــى شــرفات أو أدوار المبانــي
أو الشبابيك
ال يجــوز تصريــح أي لوحــات بــارزة فــي الطــرق والممــرات الداخليــة
ا لضيقة
يجــب أن يكــون تصميــم وتركيــب وتثبيــت اللوحــة اإلعالنيــة
مطابقــا للمواصفــات الفنيــة والقواعــد الهندســية ويشــترط
أال تتعــارض اللوحــة مــع فتحــات األبــواب والنوافــذ والممــرات
ووســائل اإلنقــاذ وأعمــدة الصــرف وأنابيــب الميــاه
تقديــم صــورة فوتوغرافيــة للمبنــى أو العقــار أو المــكان الــذي
ســيثبت عليــه اإلعــان
تقديــم بيانــات كافيــة عــن الشــركة  /المؤسســة التــي صممــت
أعــدت نمــوذج التصميــم اإلعالنــي بمــا فــي ذلــك االســم التجــاري
والعنوان
تقديــم مخطــط مناســب للتصميــم اإلعالنــي المطلــوب
تصريحــه موضــح عليــه مــكان وحجــم ومــدى بــروز اللوحــات
اإلعالنيــة وأبعادهــا ومقاســاتها الفعليــة وأيــة بيانــات أو
معلومــات أخــرى تتعلــق بمقاســات اإلعــان المطلــوب تصريحــه
الالفتــات اإلعالنيــة الدائمــة وهــي التــي يرتبــط تصريحهــا
بصالحيــة الترخيــص للمحــات ،الفلــل ،المكاتــب
يجــب أال يتنافــى اإلعــان مــع أحــكام الشــريعة االســامية أو
قيــم وعــادات وتقاليــد المجتمــع أو اآلداب العامــة أو النظــام
العــام
وجــود ترخيــص ســاري المفعــول صــادر مــن دائــرة التنميــة
االقتصاديــة للشركة/المؤسســة المطلــوب اإلعــان عنهــا أوعــن
خدماتهــا ومنتجاتهــا
 250درهم لكل الفته سنوي .
الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم .
 500درهم عن كل عالمة تجارية
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح أجهزة البيع بواسطة العملة :
اسم الخدمة

		

تصريح أجهزة البيع بواسطة العملة

الوصف

جهــاز يوضــع فــي أماكــن محــددة يعمــل بآليــة وضــع العملة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

المعدنيــة فيــه لبيــع أنــواع معينــة من الســلع

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة
طلب تصريح
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

عدم ممانعة من صاحب العقار او المكان المراد وضع جهاز
البيع فيه
اعتماد الموافقات (أن لزم)
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

يكون التصريح صالح ًا مع صالحية الرخصة
تجديد تسجيل العالمة التجارية
يتــم تجديــد التصريــح برســوم ســنوية مســاوية للرســم
الــذي ســدد أول مــرة
الشروط واألحكام :

عــدم الممانعــة مــن صاحــب العقــار أو المــكان المــراد وضــع
جهــاز البيــع فيــه
يقــدم الطلــب مــن قبــل جهــة تجاريــة مرخصــة بإمــارة
دبــي لديهــا النشــاط المالئــم الــذي يســتوعب العمليــات
التســويقية لهــذه األجهــزة واآلالت ويصــدر التصريــح علــى
رخصــة الموقــع المــراد وضــع الجهــاز مــن خاللــه بعــد التأكــد
مــن مالئمتــه

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
قنوات تقديم الخدمة :

 300درهم عن كل جهاز
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

مراكز إسعاد المتعاملين
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رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح االنشطة االضافية للمنشأة (المركبة  +البسيطة) :

اسم الخدمة

		

تصريح االنشطة االضافية للمنشأة
( المركبة  +البسيطة )

الوصف

نشــاط إضافــي مركــب (نشــاط غيــر موجــود ضمــن أنشــطة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

الرخصــة ويمــارس فــي المنشــأة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

طلب تصريح
التصميم أن وجد
الوثائق المطلوبة :

صور الرخصة سارية المفعول
رسالة من المنشاة
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :
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العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق

دفع الرسوم
خطوات الحصول على

أرشفة المستندات إلكتروني ًا

الخدمة ( رحلة المتعامل ) :
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

يكون التصريح صالح ًا مع صالحية الرخصة
يتــم تجديــد التصريــح برســوم ســنوية مســاوية للرســم
الشروط واألحكام :

الــذي ســدد أول مــرة
تصريــح إضافــي علــى الرخصــة التجاريــة بمزاولــة نشــاط
محــدد ضمــن األنشــطة المرخصــة

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 1000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح الخيام :
اسم الخدمة

		

تصريح الخيام

الوصف

وضــع أو نصــب خيمــة الســتغالل تجــاري (معــرض ،خيــم

(شرح مبسط عن الخدمة) :

رمضانيــة)

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل الخيمــة (تاريــخ اقامــة الخيمــة

الوثائق المطلوبة :

الموقــع قياســات الخيمــة)
صور الرخصة سارية المفعول
الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة (أن
لــزم)
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط واألحكام :
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استخدام تجاري فقط

 500قدم مربع فأقل  5000درهم
 501-1000قدم مربع  10000درهم
الرسوم :
أكثر من  1000قدم مربع  15000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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المساحات الخارجية :
اسم الخدمة

		

المساحات الخارجية

الوصف

الســاحات العامــة المســتخدمة مــن المالــك أو المســتأجرة

(شرح مبسط عن الخدمة) :

لغــرض صــف الســيارات

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

طلب تصريح
موافقة دائرة البلدية والتخطيط  /إدارة الطرق

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

عدم إعاقة مرور المنشأة أو وقوف السيارات
الشروط واألحكام :

عدم تجاوز المنطقة المحددة من قبل الدائرة
عدم التسبب في إزعاج الغير
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المساحة الخارجية مخصصة للغرض الوارد في التصريح
المحافظة على نظافة المكان باستمرار

الرسوم :

 1000درهم سنوي
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح تأجير موقف سيارات :
اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح تأجير موقف سيارات
تصريح لوضع طاوالت وكراســي وغيرها خارج المنشــأة

(شرح مبسط عن الخدمة) :
هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

طلب تصريح
عقد االيجار  /االستثمار من المالك

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

موافقة هيئة النقل
الشروط واألحكام :
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موافقة البلدية

		

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 5000درهم لكل موقف سنوي

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح توصيل طلبات الطعام خالل نهار شهر رمضان :
اسم الخدمة

		

تصريح توصيل طلبات الطعام خالل نهار شهر رمضان

الوصف

توصيــل طلبــات الطعــام خــال نهــار رمضــان للمنــازل وعــدم

(شرح مبسط عن الخدمة) :

الســماح بتقديــم الوجبــات داخــل المطعــم

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

طلب تصريح
تقديم الطلب مع مخطط يوضح الموقع
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

عدم فتح المحل أمام الجمهور نهاراً
يقتصــر علــى اعــداد الوجبــات لغيــر المســلمين ونقلهــا إليهــم
الشروط واالحكام :

فــي أماكــن تواجدهــم
تنفيذ الشروط الصحية والمحافظة على النظافة
نسخة إلى قسم الصحة العامة

 5000درهم لمدة شهر
الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح مكاتب إضافية للمنشأة :

اسم الخدمة

		

تصريح مكاتب إضافية للمنشأة

الوصف

تصريــح لمكتــب إضافــي علــى الرخصــة القائمــة بشــرط أن

(شرح مبسط عن الخدمة) :

يكــون بنفــس المبنــى

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

طلب تصريح
عقد االيجار للمكتب االضافي

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

عقد اإليجار للمكتب اإلضافي
الشروط واألحكام :

يصــرح فقــط للرخصــة القائمــة بنفــس العقــار  ،المبنــى ،
وتســديد رســوم أســواق  5%مــن قيمــة عقــد اإليجــار
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 1500درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تصريح مكاتب التأمين :
اسم الخدمة

		

تصريح مكاتب التأمين

الوصف

تقديــم خدمــة التأميــن مــن خــال فتــح مكتــب داخــل مبنــى

(شرح مبسط عن الخدمة) :

الفحــص الفنــي للســيارات

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

طلب تصريح
عقد االيجار وعدم ممانعة من الجهة المؤجرة
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حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط و األحكام :

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

عقد اإليجار أو كتاب بعدم الممانعة من الجهة المؤجرة

 5000درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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تصريح المهرجانات :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تصريح المهرجانات
إقامة مهرجان او فعالية تســويقية او ترويجية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
صور الرخصة سارية المفعول

الوثائق المطلوبة :

اعتماد الموافقات المطلوبة
طلب تصريح
دراسة تفصيلية عن المهرجان والفعاليات المقامة

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

عــدم اإلســاءة إلــى عــادات المجتمــع وتقاليــده وأحــكام
الشروط واالحكام :

الشــريعة اإلســامية-عدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أفــكار
معتقــدات أو مشــاريع مطبوعــة ممنوعــة قــد تســيء إلــى
الدولــة أو رمــوز الدولــة أو المجتمــع
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يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتنظيــم وإقامــة المعــارض
يصــرح للمعــارض التجاريــة والعلميــة والثقافيــة والماليــة
والفنيــة والتراثيــة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط إقامــة معــرض أو تنظيــم مؤتمــرات
الشروط و األحكام :

يجــوز للمنشــآت العامــة فــي اإلمــارة إقامــة معــارض تعريفيــة
لعــرض البضائــع التــي تنتجهــا أو الخدمــات التــي تقدمهــا
للجمهــور
يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة قبــل تنظيــم أي
مؤتمــرات او نــدوات يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون مــن داخل
الدولــة أو خارجهــا

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 1000درهم لمدة شهر
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح إلقامة معرض تجاري ألكثر من منشأة حتى  30يوم :

اسم الخدمة

		

تصريح إلقامة معرض تجاري ألكثر من منشأة
حتى  30يوم

الوصف

إقامــة معــرض تجــاري لمنشــأة واحــدة لعــرض منتجاتهــم

(شرح مبسط عن الخدمة) :

المختلفــة للجمهــور بأماكــن معينــة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح
الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنية
(أن لزم)

الوثائق المطلوبة :

صورة الرخصة سارية المفعول
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل (المعــرض  /االســم – تاريــخ
اقامــة المعــرض الموقــع – عــدد المشــاركين)
كشف بقائمة المنشآت التجارية المشاركة في
المعرض
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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عــدم اإلســاءة إلــى عــادات المجتمــع وتقاليــده وأحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أفــكار معتقــدات أو مشــاريع
مطبوعــة ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو رمــوز الدولــة أو
المجتمــع

الشروط و األحكام :

يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتنظيــم وإقامــة المعــارض
يصــرح للمعــارض التجاريــة والعلميــة والثقافيــة والماليــة
والفنيــة والتراثيــة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط إقامــة معــرض أو تنظيــم مؤتمــرات
يجــوز للمنشــآت العامــة فــي اإلمــارة إقامــة معــارض تعريفيــة
لعــرض البضائــع التــي تنتجهــا أو الخدمــات التــي تقدمهــا
للجمهــور
يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة قبــل تنظيــم أي
مؤتمــرات او نــدوات يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون مــن داخــل
الدولــة أو خارجهــا

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 500درهم شهري
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد
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تصريح إلقامة معرض تجاري لمنشأة واحدة حتى  30يوم :

اسم الخدمة

		

تصريح إلقامة معرض تجاري لمنشأة واحدة
حتى  30يوم

الوصف

تجمــع لعــدة شــركات تحــت ســقف واحــد لعــرض منتجاتهــم

(شرح مبسط عن الخدمة) :

المختلفــة للجمهــور بأماكــن معينة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح
الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنية
(أن لزم)

الوثائق المطلوبة :

صورة الرخصة سارية المفعول
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل (المعــرض  /االســم – تاريــخ
اقامــة المعــرض الموقــع – عــدد المشــاركين)

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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عــدم اإلســاءة إلــى عــادات المجتمــع وتقاليــده وأحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أفــكار معتقــدات أو مشــاريع
مطبوعــة ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو رمــوز الدولــة أو
المجتمــع

الشروط و األحكام :

يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتنظيــم وإقامــة المعــارض
يصــرح للمعــارض التجاريــة والعلميــة والثقافيــة والماليــة
والفنيــة والتراثيــة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط إقامــة معــرض أو تنظيــم مؤتمــرات
يجــوز للمنشــآت العامــة فــي اإلمــارة إقامــة معــارض تعريفيــة
لعــرض البضائــع التــي تنتجهــا أو الخدمــات التــي تقدمهــا
للجمهــور
يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة قبــل تنظيــم أي
مؤتمــرات او نــدوات يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون مــن داخــل
الدولــة أو خارجهــا

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 500درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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تصريح مؤتمر تجاري او ترويجي بجانب معرض قائم :

اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح مؤتمر تجاري او ترويجي بجانب معرض
قائم
مؤتمــرات أو نــدوات  /يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون ويشــارك
بهــا مندوبــون أو مدعــون مــن جهــات متعــددة ,مــع وجــود

(شرح مبسط عن الخدمة) :

معــرض لعــدة شــركات بغــرض تجــاري كالبيــع مث ـ ً
ا

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح
الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنية
(أن لزم)

الوثائق المطلوبة :
صورة الرخصة سارية المفعول
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل (تاريــخ اقامــة المعــرض
الموقــع – قياســات الخيمــة)

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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عــدم اإلســاءة إلــى عــادات المجتمــع وتقاليــده وأحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أفــكار معتقــدات أو مشــاريع
مطبوعــة ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو رمــوز الدولــة أو
المجتمــع

الشروط و األحكام :

يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتنظيــم وإقامــة المعــارض
يصــرح للمعــارض التجاريــة والعلميــة والثقافيــة والماليــة
والفنيــة والتراثيــة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط إقامــة معــرض أو تنظيــم مؤتمــرات
يجــوز للمنشــآت العامــة فــي اإلمــارة إقامــة معــارض تعريفيــة
لعــرض البضائــع التــي تنتجهــا أو الخدمــات التــي تقدمهــا
للجمهــور
يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة قبــل تنظيــم أي
مؤتمــرات او نــدوات يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون مــن داخــل
الدولــة أو خارجهــا

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 500درهم لمدة شهر
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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تصريح لمؤتمر تجاري او ترويجي تكون المشاركة فيه برسوم :

اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح لمؤتمر تجاري او ترويجي تكون المشاركة
فيه برسوم
مؤتمــرات أو نــدوات  /يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون ويشــارك
بهــا مندوبــون أو مدعــون مــن جهــات متعــددة ،وتكــون

(شرح مبسط عن الخدمة) :

المشــاركة فيهــا ودخولهــا برســوم

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح
الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنية
(أن لزم)

الوثائق المطلوبة :
صورة الرخصة سارية المفعول
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل (تاريــخ اقامــة المعــرض
الموقــع)

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم.
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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عــدم اإلســاءة إلــى عــادات المجتمــع وتقاليــده وأحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أفــكار معتقــدات أو مشــاريع
مطبوعــة ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو رمــوز الدولــة أو
المجتمــع

الشروط و األحكام :

يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتنظيــم وإقامــة المعــارض
يصــرح للمعــارض التجاريــة والعلميــة والثقافيــة والماليــة
والفنيــة والتراثيــة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط إقامــة معــرض أو تنظيــم مؤتمــرات
يجــوز للمنشــآت العامــة فــي اإلمــارة إقامــة معــارض تعريفيــة
لعــرض البضائــع التــي تنتجهــا أو الخدمــات التــي تقدمهــا
للجمهــور
يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة قبــل تنظيــم أي
مؤتمــرات او نــدوات يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون مــن داخــل
الدولــة أو خارجهــا
 1000درهم

الرسوم :

رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
 10%من قيمة الكوبونات المباعة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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تصريح لمؤتمر تجاري أو ترويجي تكون المشاركة فيه مجانية :

اسم الخدمة

		

الوصف

تصريح لمؤتمر تجاري أو ترويجي تكون المشاركة
فيه مجانية
مؤتمــرات أو نــدوات  /يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون ويشــارك
بهــا مندوبــون أو مدعــون مــن جهــات متعــددة ،وتكــون

(شرح مبسط عن الخدمة) :

المشــاركة فيهــا ودخولهــا مجانيــة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح
الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية المعنية
(أن لزم)

الوثائق المطلوبة :
صورة الرخصة سارية المفعول
رســالة موضــح بهــا تفاصيــل (تاريــخ اقامــة المعــرض
الموقــع)

حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

فتح طلب وتقديم األوراق
دفع الرسوم.
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني
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إصدار التصاريح االقتصادية

عــدم اإلســاءة إلــى عــادات المجتمــع وتقاليــده وأحــكام
الشــريعة اإلســامية
عــدم تشــجيع أو نشــر أو ترويــج أفــكار معتقــدات أو مشــاريع
مطبوعــة ممنوعــة قــد تســيء إلــى الدولــة أو رمــوز الدولــة أو
المجتمــع

الشروط و األحكام :

يصــرح للمنشــآت المتخصصــة بتنظيــم وإقامــة المعــارض
يصــرح للمعــارض التجاريــة والعلميــة والثقافيــة والماليــة
والفنيــة والتراثيــة
يشــترط علــى المنظــم ترخيــص صــادر مــن الدائــرة ويتضمــن
نشــاط إقامــة معــرض أو تنظيــم مؤتمــرات
يجــوز للمنشــآت العامــة فــي اإلمــارة إقامــة معــارض تعريفيــة
لعــرض البضائــع التــي تنتجهــا أو الخدمــات التــي تقدمهــا
للجمهــور
يجــب الحصــول علــى تصريــح مــن الدائــرة قبــل تنظيــم أي
مؤتمــرات او نــدوات يتحــدث بهــا خبــراء ومختصــون مــن داخــل
الدولــة أو خارجهــا

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 250درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إصدار التصاريح االقتصادية
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ث ً
انيا  :بدل فاقد التصاريح االقتصادية
بدل فاقد تصريح :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

بدل فاقد تصريح
بــدل فاقد ألي تصريــح صادر عن الدائرة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين

طلب تصريح
الوثائق المطلوبة :

رسالة من المنشأة
صورة الرخصة سارية المفعول
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط واألحكام :
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ال يوجد

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 50درهم

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

بدل فاقد التصاريح االقتصادية
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ثالث ًا  :تعديل التصاريح االقتصادية
تعديل تصريح :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

تعديل تصريح
تصريــح تعديــل بيانــات او موعــد ســحب لحملــة صغيــرة –تعديــل
بيانــات معــرض – مؤتمــر – التنزيــات  -الحملــة الترويجيــة –
تصريــح االعــان التجــاري

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

مؤسسة

القسم المعني :

قسم مراكز اسعاد المتعاملين
طلب تصريح

الوثائق المطلوبة :

كتــاب تفصيلــي مــن منظــم الحملــة  /التنزيــات أو غيرهــا
مــن التعديــل
صورة الرخصة سارية المفعول
حضور صاحب العالقة أو المندوب عن الشركة أو المؤسسة
العتماد الطلب
فتح طلب وتقديم األوراق

خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

دفع الرسوم
أرشفة المستندات إلكتروني ًا
استالم التصريح أو ارساله عن طريق البريد اإللكتروني

الشروط واألحكام :
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تعديل التصاريح االقتصادية

ال يوجد

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

 500درهم
رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

مراكز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

طلب التصاريح رقم TL21

مدة انجاز الخدمة :

 10دقائق

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تعديل التصاريح االقتصادية
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204

الرقابة وحماية المستهلك

أو ً
ال  :مكافحة الغش التجاري

طلب دراسة نزاع تعدي على العالمات التجارية :

اسم الخدمة

		

طلب دراســة نزاع تعدي علــى العالمات التجارية

الوصف

تتيــح هــذه الخدمــة للعميــل تقديــم شــكوى حــول التعــدي

(شرح مبسط عن الخدمة) :

علــى العالمــات التجاريــة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

القسم المعني :

قسم مكافحة الغش التجاري
مؤسسات

المستفيد من الخدمة :

الشركات
قطاع األعمال

كتــاب رســمي مــن الشــركة او مــن يمثلهــا فــي الدولــة
تتضمــن تفاصيــل الشــكوى المقدمــة علــى ان تكــون باللغــة
العربيــة قــدر اإلمــكان
توكيــل رســمي موثــق ومصــدق مــن الجهــات الرســمية
بالدولــة مــن أصحــاب العالمــة للقيــام بإجــراءات الشــكوى
(في حال تقديم الشكوى من وكيل لمالك العالمة)
الوثائق المطلوبة :
كشف بأسماء المشكو ضدهم
عينة أصلية وأخرى مقلدة
بيان أوجه التشابه
صــورة مــن تســجيل (العالمــة التجاريــة) المســجلة فــي وزارة
االقتصــاد (ســارية المفعــول)

مكافحة الغش التجاري
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يتــم تقديــم الطلــب عبــر الموقــع االلكترونــي والتطبيــق الذكــي
للدائــرة
دفع الرسوم الكتروني ًا
دراسة الشكوى والتحقق من صحة الشكوى

فــي حــال الموافقــة علــى الشــكوى يتــم اخطــار الشــاكي
لســداد الرســوم التاليــة:
 .1تفتيش أي موقع بناء على طلب الشاكي من
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

موقع واحد إلى ثالثة مواقع  1000درهم
 .2حسب طلب الشاكي يضاف مبلغ  300درهم
 .3تفتيش أي مستودع بناء على طلب الشاكي
 2500درهم
 .4النزول الميداني واجراء الضبطية القضائية
على المنشآت محل الشكوى
 .5اتخاذ االجراء القانوني الالزم وفقا لالئحة المخالفات
 .6اخطار مقدم الشكوى بنتيجة اإلجراءات المتخذة
 .7اغالق الشكوى

الشروط واألحكام :

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
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ال يوجد
 2000درهم تضاف إليها رسوم التفتيش المذكورة أعاله في
حال الموافقة

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

الموقع االلكتروني والتطبيق الذكي

رمز الخدمة :

ال يوجد

مكافحة الغش التجاري

		

مدة انجاز الخدمة :

 10أيام عمل

محدودية الخدمة :

ال يوجد

طلب دراسة نزاع تعدي على الوكاالت التجارية :

اسم الخدمة

		

طلب دراسة نزاع تعدي على الوكاالت التجارية

الوصف

تتيــح هــذه الخدمــة للــوكاالت التجاريــة المعتمــدة بالدولــة أو من

(شرح مبسط عن الخدمة) :

يمثلهــا تقديــم شــكوى حــول التعــدي علــى الــوكاالت التجارية

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

القسم المعني :

قسم مكافحة الغش التجاري
مؤسسات

المستفيد من الخدمة :

الشركات
قطاع األعمال

كتــاب رســمي مــن الشــركة أو مــن يمثلهــا فــي الدولــة
تتضمــن تفاصيــل الشــكوى المقدمــة علــى ان تكــون باللغــة
العربيــة قــدر اإلمــكان
توكيــل رســمي موثــق ومصــدق مــن الجهــات الرســمية
الوثائق المطلوبة :

بالدولــة مــن أصحــاب العالمــة للقيــام بإجــراءات الشــكوى
(في حال تقديم الشكوى من وكيل لمالك العالمة )
كشف بأسماء المشكو ضدهم
عينة أصلية وأخرى مقلدة

مكافحة الغش التجاري
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بيان أوجه التشابه
صــورة مــن تســجيل (العالمــة التجاريــة) المســجلة فــي وزارة
االقتصــاد (ســارية المفعــول)

يتــم تقديــم الطلــب عبــر الموقــع االلكترونــي والتطبيــق الذكــي
للدائــرة
دفع الرسوم الكتروني ًا
دراسة الشكوى والتحقق من صحة الشكوى

فــي حــال الموافقــة علــى الشــكوى يتــم اخطــار الشــاكي
لســداد الرســوم التاليــة:
 .1تفتيش أي موقع بناء على طلب الشاكي من
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

موقع واحد إلى ثالثة مواقع  1000درهم
 .2حسب طلب الشاكي يضاف مبلغ  300درهم
 .3تفتيش أي مستودع بناء على طلب الشاكي
 2500درهم
 .4النزول الميداني واجراء الضبطية القضائية
على المنشآت محل الشكوى
 .5اتخاذ االجراء القانوني الالزم وفقا لالئحة المخالفات
 .6اخطار مقدم الشكوى بنتيجة اإلجراءات المتخذة
 .7اغالق الشكوى

الشروط واألحكام :

الرسوم :
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مكافحة الغش التجاري

ال يوجد
 2500درهم تضاف إليها رسوم التفتيش المذكورة أعاله في
حال الموافقة

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :
التطبيق الذكي

رمز الخدمة :

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة :

 10أيام عمل

محدودية الخدمة :

ال يوجد

مكافحة الغش التجاري
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طلب تقييد العالمة  /الوكالة التجارية :

اسم الخدمة

طلب تقييد العالمة  /الوكالة التجارية

(شرح مبسط عن الخدمة) :

تتيــح هــذه الخدمــة للمنشآـــت االقتصاديــة أو مــن
يمثلهــا التــي تمتلــك عالمــات  ،الــوكاالت التجاريــة و
المســجلة لــدى وزارة االقتصــاد تقديــم طلــب قييــد
العالمــة  ،الوكالــة التجاريــة الخاصــة بهــا لــدى الدائــرة
بعــد تســجيل العالمــة  ،الوكالــة فــي وزارة االقتصــاد
لحمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة و حمايــة المســتهلك
مــن التقليــد و الغــش التجــاري

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم مكافحة الغش التجاري

الوصف

الشركات
المستفيد من الخدمة :

المؤسسات
قطاع األعمال
صــورة مــن تســجيل (العالمــة التجاريــة) المســجلة فــي وزارة
االقتصــاد (ســارية المفعــول)

الوثائق المطلوبة :

صــورة مــن الرخصــة التجاريــة لصاحــب العالمــة  /الوكالــة
التجاريــة
شــهادة الوكالــة القانونيــة الممنوحــة مــن صاحــب العالمــة
الوكالــة التجاريــة (فــي حــال الممثــل القانونــي)

الدخول على الموقع االلكتروني
 www.ajmanded.aeأو التطبيق الذكي للدائرة
خطوات الحصول على
الخدمة ( رحلة المتعامل ) :

تقديــم الطلــب تقييــد العالمــه  /الوكالــة التجاريــة عبــر
الموقــع االلكترونــي للدائــرة
ارفــاق المســتندات المطلوبــه وتعبــأء الطلــب وارســال الطلب
للقسم
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مكافحة الغش التجاري

عــدم تحمــل الدائــرة أيــة أخطــاء فــي البيانــات الــواردة فــي
الشــكاوى بعــد تحصيــل الرســوم
ال يحــق لمســتخدمي نظــام الغــش التجــاري بمشــاركة ايــة
معلومــات او بيانــات موجــودة فــي النظــام مــع أيــة جهــة
أخــرى غيــر الشــركة صاحبــة العالقــة مثــل تفاصيــل الشــكوى أو
ايــة بيانــات خاصــة بالتقاريــر أو ايــة بيانــات أخــرى موجــودة
يتعهــد المســتخدم بتقديــم وتوفــر المســتندات األصليــة فــي
حالــة طلــب الدائــرة ذلــك

الشروط و األحكام :

يتعهــد المســتخدم بتوفيــر العينــات االصليــة والمقلــدة
للبضاعــة فــي حالــة طلــب الدائــرة لذلــك
يقــر المســتخدم بســند الوكالــة مصدقــة عليــه حســب األصــول
إذا كان الطلــب مقــدم مــن وكيــل
يقــر المســتخدم ويتعهــد بصحــة كافــة البيانــات الــواردة
والمســتندات المرفقــة مصدقــة وصــادرة مــن الجهــات
القانونيــة والرســمية
يقــر المســتخدم بأخطــار الدائــرة بأيــة تعديــل او تغييــر فــي
بيانــات المســتندات المقدمــة مســتقب ً
ال خــال  10أيــام عمــل
مــن التعديــل أو التغييــر
يتعهــد المســتخدم بإفــادة وتزويــد الدائــرة بالتقاريــر الفنيــة
للفحــص الفنــي للعينــات المضبوطــة فــي حالــة طلــب الدائــرة
ذلــك

الرسوم :

مجان ًا

مكافحة الغش التجاري
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ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
قنوات تقديم الخدمة :
النماذج المستخدمة في
تقديم الخدمة :

212

خدمة تقديم شكوى تعدي على العالمة  /الوكالة التجارية

عبر الموقع االلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة

اليوجد

مدة انجاز الخدمة :

 10أيام عمل

محدودية الخدمة :

ال يوجد

مكافحة الغش التجاري

مكافحة الغش التجاري
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ث ً
انيا  :حماية المستهلك
حماية حقوق المستهلك :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

حماية حقوق المستهلك
تتيــح هــذه الخدمــة للمســتهلك تقديــم طلــب الفصــل فــي
التعــدي علــى حقوقــه مــن قبــل أيــا مــن المنشــآت المرخصــة
لــدى الدائــرة خــال المعامــات والخدمــات التــي يحصــل عليهــا
المســتهلك شــريطة وجــود ضمانــات او عقــود او فواتيــر تحفــظ
حقوقــه

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

القسم المعني :

قسم حماية المستهلك

المستفيد من الخدمة :

الجمهور
االفراد
فاتورة الشراء/عقد االتفاق .
شهادة الضمان (أن تطلب األمر)

الوثائق المطلوبة :

ايصال السداد (أن تطلب االمر)
صور عن المنتج محل المعاملة
اسم المنشأة المشكو ضدها وبياناتها
اسم الشاكي وبيانات التواصل معه

يتــم تقديــم الطلــب عبــر الموقــع االلكترونــي والتطبيــق
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

الذكــي للدائــرة
دراسة الطلب والتحقق من مدى وجود حقوق للمستهلك
لدى المنشأة
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حماية المستهلك

في حال صحة الطلب يتم اجراء التسوية بين الطرفين
في حال عدم صحة الطلب يتم رفض الطلب واالغالق

الشروط واألحكام :

ال يوجد

الرسوم :

مجان ًا

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :

التطبيق الذكي
مركز عجمان لالتصال الحكومي الموحد

رمز الخدمة :

ال يوجد

يومي عمل للشكاوى البسيطة
مدة انجاز الخدمة :

أربع أيام عمل للشكاوى المتوسطة
ستة أيام عمل للشكاوى المعقدة

محدودية الخدمة :

ال يوجد

حماية المستهلك
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التوعية بحقوق المستهلك :

اسم الخدمة

التوعية بحقوق المستهلك
يتولى القسم من خالل هذه الخدمة القيام بالتوعية
لمراكز البيع وكذلك توعية المستهلك بهدف التالي :

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

 .1توعية كل من المستهلك ومراكز البيع حول حقوق
المستهلك
 .2توعية كل من المستهلك ومراكز البيع حول الفاتورة
الضريبية
 .3توعية مراكز البيع حول ضرورة تثبيت اسعار السلع
على االرفف وتوافقها مع سعر المحصل

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم حماية المستهلك
األفراد
الشركات

المستفيد من الخدمة :

المؤسسات
قطاع االعمال
الجمهور
المستهلكين

الوثائق المطلوبة :

ال يوجد

اعداد الخطة السنوية للتوعية
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

اعتماد الخطة
التنفيذ وفق ًا للجدول الزمني المعتمد
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حماية المستهلك

توعية المستهلكين ومراكز البيع بالحقوق والواجبات
قياس رضا كل من المستهلكين ومراكز البيع حول فعاليات
التوعية

الشروط واألحكام :

ال يوجد

الرسوم :

مجان ًا

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

مراكز البيع واألسواق
قنوات تقديم الخدمة :

قنوات التواصل
القنوات اإلعالمية

رمز الخدمة :

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة :

وفق ًا للجدول الزمني وخطة التوعية

محدودية الخدمة :

ال يوجد

حماية المستهلك
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اعتماد قوائم اسعار الخدمات :

اسم الخدمة

اعتماد قوائم اسعار الخدمات
تتيــح هــذه الخدمــة التأكــد مــن قيــام صالونــات الرجــال والنســاء

		

ومغاســل الســيارات ومغاســل المالبــس مــن تثبيــت قوائــم

الوصف

اســعار مــا يقدمونــه مــن خدمــات ،لضمــان عــدم التالعــب

(شرح مبسط عن الخدمة) :

والتحايــل علــى المســتهلك فــي المناســبات برفــع وزيــادة تلــك
االســعار ومضاعفتهــا احي ًانــا

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /اجرائي

القسم المعني :

قسم حماية المستهلك

المستفيد من الخدمة :

المؤسسات

تسجيل الخدمات واسعارها بالنظام
التدقيق على قوائم االسعار.
الوثائق المطلوبة :

اعتماد القسم لقوائم االسعار من قبل المنشأة
طباعة قائمة االسعار من النظام
تثبيت القائمة بمكان ظاهر بالمحل
التفتيــش علــى المحــات للتأكــد مــن تثبيــت قوائــم اســعار
خدماتهــا

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

الشروط واألحكام :
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يتم تقديم الطلب عبر الموقع االلكتروني أو التطبيق الذكي
للدائرة
دفع الرسوم الكتروني ًا

ال يوجد

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

قنوات تقديم الخدمة :

 200درهــم تحصــل مــن قبــل قســم التســجيل االقتصــادي
عنــد اســتخراج أو تجديــد الترخيــص

ال يوجد

الموقع االلكتروني
التطبيق الذكي

رمز الخدمة :

ال يوجد

مدة انجاز الخدمة :

 10أيام عمل

محدودية الخدمة :

ال يوجد

حماية المستهلك
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تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

دراسة الجدوى :

اسم الخدمة

		

الوصف

دراسة الجدوى
تمكين رواد األعمال من إعداد دراسات جدوى للترويج ألفكار

(شرح مبسط عن الخدمة) :

تجارية جديدة

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كل مــن لديــه الرغبــة مــن مواطنــي دولــة االمــارات مــن كان
المستفيد من الخدمة :

لديــة فكــرة للبــدء بالمشــروع باالســتفادة مــن الخدمــات
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الوثائق المطلوبة :

تعبئة نموذج التسجيل ببرنامج تعزيز بالموقع االلكتروني

من الضروري للفرد  /الشركة :
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

 .1التسجيل كعضو في برنامج تنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة :
https://www.ajmanded.ae/smeform.aspx

يجب أن يكون مقدم الطلب مواطن ًا إماراتي ًا
يجــب أن يكــون العمــل مملـ ً
ـوكا ومــدارًا بنســبة  100٪مــن
الشروط واالحكام :

قبــل مواطــن إماراتــي
يجب أن يكون مقر العمل في عجمان
يجب أن يكون المتقدم بعمر  21سنة (كحد أدنى)

تنمية المشاريع
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مجان ًا

الرسوم :

		
ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

يرجى االتصال بفريق الشركات الصغيرة والمتوسطة على :
SME.ADVISER@AJMANDED.AE
قنوات تقديم الخدمة :

زيارة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دائرة التنمية االقتصادية.
االتصال على االرقام التالية :
067033851 – 067033834

طلب رقم ADED-SMPD-FR-01
رمز الخدمة :
طلب رقم ADED-SMPD-FR-02
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مدة انجاز الخدمة :

غير محدد

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تنمية المشاريع

التدريب :

اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

التدريب
توفيــر ورش عمــل تدريبيــة متخصصــة حــول إدارة األعمــال
واإلدارة الماليــة وجميــع المجــاالت المتنوعــة التــي يحتاجهــا رائــد
العمــل

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
كل مــن لديــه الرغبــة مــن مواطنــي دولــة االمــارات مــن كان

المستفيد من الخدمة :

لديــة فكــرة للبــدء بالمشــروع باالســتفادة مــن الخدمــات
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الوثائق المطلوبة :

تعبئة نموذج التسجيل ببرنامج تعزيز بالموقع االلكتروني

من الضروري للفرد  /الشركة :
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

 .1التسجيل كعضو في برنامج تنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة :
https://www.ajmanded.ae/smeform.aspx

يجب أن يكون مقدم الطلب مواطن ًا إماراتي ًا
يجــب أن يكــون العمــل مملـ ً
ـوكا ومــدارًا بنســبة  100٪مــن
الشروط واالحكام :

قبــل مواطــن إماراتــي
يجب أن يكون مقر العمل في عجمان
يجب أن يكون المتقدم بعمر  21سنة (كحد أدنى)

تنمية المشاريع
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

مجان ًا

		
ال يوجد

يرجى االتصال بفريق الشركات الصغيرة والمتوسطة على :
SME.ADVISER@AJMANDED.AE
قنوات تقديم الخدمة :

زيارة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دائرة التنمية االقتصادية.
االتصال على االرقام التالية :
067033851 – 067033834

طلب رقم ADED-SMPD-FR-01
رمز الخدمة :
طلب رقم ADED-SMPD-FR-02
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مدة انجاز الخدمة :

دائم

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تنمية المشاريع

التسويق :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

التسويق
مســاعدة األعضــاء فــي الوصــول إلــى األســواق المحليــة
واإلقليميــة لمنتجاتهــم وخدماتهــم مــن خــال مبــادرات
تســويقية مختلفــة ،واشــراكهم بالمعــارض داخــل وخــارج
الدولــة وفتــح منافــذ تســويق لمنتجاتهــم فــي مختلــف
القطاعــات

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

القسم المعني :

قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كل مــن لديــه الرغبــة مــن مواطنــي دولــة االمــارات مــن كان
المستفيد من الخدمة :

لديــة فكــرة للبــدء بالمشــروع باالســتفادة مــن الخدمــات

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الوثائق المطلوبة :

تعبئة نموذج التسجيل ببرنامج تعزيز بالموقع االلكتروني

من الضروري للفرد  /الشركة :
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

 .1التسجيل كعضو في برنامج تنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة :
https://www.ajmanded.ae/smeform.aspx

يجب أن يكون مقدم الطلب مواطن ًا إماراتي ًا
يجــب أن يكــون العمــل مملـ ً
ـوكا ومــدارًا بنســبة  100٪مــن
الشروط واالحكام :

قبــل مواطــن إماراتــي
يجب أن يكون مقر العمل في عجمان
يجب أن يكون المتقدم بعمر  21سنة (كحد أدنى)

تنمية المشاريع
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الرسوم :

مجان ًا

		
ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ال يوجد

يرجى االتصال بفريق الشركات الصغيرة والمتوسطة على :
SME.ADVISER@AJMANDED.AE
قنوات تقديم الخدمة :

زيارة قسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
في دائرة التنمية االقتصادية.
االتصال على االرقام التالية :
067033851 – 067033834

طلب رقم ADED-SMPD-FR-01
رمز الخدمة :
طلب رقم ADED-SMPD-FR-02
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مدة انجاز الخدمة :

يوم عمل واحد

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تنمية المشاريع

برنامج ريادة :
اسم الخدمة

		

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

برنامج ريادة
تقديــم رخصــة اقتصاديــة لتشــجيع المواطنيــن والمواطنــات
وباألخــص القاطنيــن بإمــارة عجمــان علــى االســتثمار وممارســة
األنشــطة االقتصاديــة فــي داخــل المنــزل

هيكلية الخدمة نوعها :

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

كل من لديه الرغبة من المواطنين والمواطنات الدولة

صورة الهوية
صورة الجواز
الوثائق المطلوبة :

رقم مكاني
صورة سند ملكية المنزل ورسالة عدم ممانعة من مالك
المنزل ألحد أفراد المنزل (أقارب من الدرجة األولى)

التسجيل في الهوية الرقمية
خطوات الحصول على

الربط مع رقم المستثمر ( إذا لم يتم التسجيل سابق ًا

الخدمة (رحلة المتعامل) :

يرجى مراجعة ادارة التسجيل التجاري)
تعبئة النموذج التسجيل ببرنامج ريادة بالموقع اإللكتروني :
https://www.ajmanded.ae/smelicense.aspx

أن يكــون طالــب الترخيــص شــخص طبيعــي مــن مواطنــي
الدولــة
الشروط واالحكام :

أن ال يقــل عمــر المتقــدم عــن  21ســنة ميالديــة عنــد تقديــم
الطلــب او ان يكــون بلــغ عمــر  18ســنة ميالديــة وأذنــت لــه
بالمحكمــة الشــرعية بممارســة النشــاط التجــاري

تنمية المشاريع
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أن يكــون لــدى طالــب الترخيــص مقــراً فــي إمــارة عجمــان ضمــن
محــل إقامتــه (مالــك ًا أو مســتأجراً) أو مــع أحــد أقاربــه مــن الدرجــة
األولــى ،وأن يكــون لــه عنــوان محــدد فــي اإلمــارة برقــم “مكانــي ”.
أن يصدر ترخيص واحد فقط لطالب الترخيص
اســتيفاء المقــر لكافــة الشــروط المتعلقــة بالســامة والصحــة
العامــة ،وأن يســمح للمفتشــين المعنيــن بالتأكــد مــن ســامة
المنتجــات وتوافــر كافــة الشــروط والمتطلبــات التــي تفرضهــا
التشــريعات االتحاديــة والمحليــة حســب نــوع النشــاط المرخــص
بــه
تقديــم إفــادة مكتوبــة بعــدم ممانعــة مالــك العقــار مــن
ممارســة النشــاط المطلــوب صــدور ترخيــص بشــأنه داخــل هــذا
العقــار
عــدم االضــرار بالجيــران والغيــر وعــدم التســبب فــي وجــود ازدحام
امــام المنــزل او عرقلــة حركــة الســير والمرور
االلتــزام بالمظهــر الحضــاري ،وعــدم انبعــاث أصــوات أو أدخنــة أو
غبــار أو رائحــة كريهــة أو أي مــواد مضــرة بالصحــة العامــة مــن
المقــر الــذي يتــم مزاولــة النشــاط بــه
عــدم تخزيــن أو تــرك أي بضائــع أمــام المنــزل أو تحويــل المنــزل
الــى مســتودع بضائــع مــن الداخــل
وضــع لوحــة اعالنيــة ال تزيــد عــن  50ســم طــول 50ســم عــرض
توضــح اســم المنشــاة ونــوع النشــاط (اختياريــة)
التــزام صاحــب الترخيــص بالتعــاون مــع الدائــرة فيمــا يتعلــق
باإلفصــاح عــن البيانــات وحــل شــكاوى المســتهلكين وشــكاوى
العالمــات التجاريــة ،وااللتــزام بكافــة قــرارات الدائــرة والتشــريعات
الســارية
ال يسمح باستقدام عمالة على الترخيص

يمنع التعاطي بالمــواد التي تتـعلق بالصحـة العامة أو الســالمة

228

تنمية المشاريع

ال يجوز تأجير الترخيص للغير
يجب توفر فواتير للمبيعات
ضــرورة تحديــث البيانــات الخاصــة بصاحــب الترخيــص بشــكل
ســنوي
أن يكــون النشـــاط مــن األنشــطة المســموح بمزاولتهــا داخــل
المنــزل
توقيــع علــى إقــرار وتعهــد مــن صاحــب الترخيــص االلتــزام
بكافــة الشــروط والضوابــط القانونيــة المطلوبــة والمرتبطــة
بممارســة النشــاط المرخــص لهــا
يحــق للدائــرة طلــب أي معلومــة تخــص الترخيــص مــن مثــل
حجــم المبيعــات ورأس المــال والمشــتريات الخاصــة بالترخيــص

الرسوم :

مجان ًا  3سنوات

ترابط الخدمة مع خدمات

ال يوجد

أخرى :
الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :
http://www.ajmanded.ae/smelicense.aspx

رمز الخدمة :

طلب رقم ADED-SMPD-FR-05

مدة انجاز الخدمة :

يوم واحد

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تنمية المشاريع
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برنامج تعزيز :

اسم الخدمة

		

برنامج تعزيز

(شرح مبسط عن الخدمة) :

يهــدف برنامــج تعــزز لتنميــة المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
الــى تهيئــة بيئــة محفــزة لريــادة االعمــال وتنميــة المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال تقديــم الدعــم فــي مجــال
االستشــارات والتدريــب والتســويق كمــا يهــدف الــى خلــق المزيــد
مــن فــرص العمــل وتشــجيع مســاهمة المواطنيــن فــي النشــاط
االقتصــادي ،كمــا يســهم فــي تعزيــز امــارة عجمــان كوجهــه
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة تماشــيا مــع رؤيــة امــارة
عجمــان االســتراتيجية 2021وهــي تهيئــة بيئــة تنافســية لجــذب
واســتقطاب االســتثمارات المتضمــن فــي الخارطــة االســتراتيجية
لإلمــارة

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي

المستفيد من الخدمة :

أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الوصف

نموذج التسجيل في برنامج تعزيز
الوثائق المطلوبة :
تعهد صاحب المشروع

أو ً
ال  :التســجيل فــي عضويــة المشــاريع بغــرض للتأهيــل
والتدريــب :
يشــمل المواطنيــن الطبيعييــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى
خدمــات برنامــج تعزيــز مــن تدريــب واستشــارات ودراســات
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

دون الحصــول علــى رخصــة تجاريــة وتتــم االجــراءات وفــق
الخطــوات التاليــة :
 .1تقديم الطلب للحصول على الخدمات مع إرفاق جميع
المستندات المطلوبة إلى القسم المختص
 .2يقوم القسم بالتأكد من صحة البيانات
 .3يتم تسجيل عضوية مبدئية للمتعامل بدون دفع رسوم
العضوية ،والحصول على خدمات تعزيز

230

تنمية المشاريع

ثانيــً  :التســجيل فــي عضويــة برنامــج تعزيــز (للمشــاريع
الجديــدة) :
يشــمل المواطنيــن الطبيعييــن الراغبيــن فــي الحصــول علــى
خدمــات برنامــج تعزيــز والبــدء بترخيــص منشــأة اقتصاديــة
جديــدة ،وتتــم االجــراءات وفــق الخطــوات التاليــة :
 .1يتم تقديم الطلب للحصول على الخدمات مع إرفاق
جميع المستندات المطلوبة الى القسم المختص
 .2يقوم القسم بالتأكد من صحة البيانات
 .3بعد االعتماد من قبل المعنيين يحول الطلب إلى إدارة
التسجيل التجاري إلصدار الترخيص ودفع رسوم العضوية
 .4يحصل صاحب الترخيص على الرخصة االقتصادية ورقم
العضوية الخاصة بمشروعه ،ويحصل على خدمات برنامج
تعزيز
ثالثا ً :التسجيل في عضوية برنامج تعزيز (للمنشآت القائمة):
وهــو يشــمل أصحــاب المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
المواطنيــن ممــن لديــه منشــأة اقتصاديــة قائمــة فــي إمــارة
عجمــان ولــم يتجــاوز تاريــخ إنشــائها ثــاث ســنوات وتتــم
االجــراءات وفــق الخطــوات التاليــة :
 .1يتم تقديم طلب باالنضمام إلى البرنامج وطلب
تجديد للرخص القائمة مع إرفاق جميع المستندات
المطلوبة إلى القسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 .2يقوم القسم بالتأكد من صحة البيانات وعدم وجود
ما يمنع من انتساب صاحب المنشاة بالبرنامج
 .3بعد االعتماد يحول الطلب إلى إدارة التسجيل التجاري في
الدائرة لتجديد الترخيص ودفع رسوم العضوية
 .4يحصل صاحب الترخيص على الرخصة االقتصادية
ورقم العضوية ،باإلضافة الى خدمات برنامج تعزيز

تنمية المشاريع
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الشروط الخاصة بالمشاريع :
 .1أن يكون المشروع مقدما من مواطني الدولة
وينفذ لحسابهم
 .2أن يكون المشرف على دراسة وتنفيذ المشروع ومتابعته
من مواطني الدولة
 .3أن يتم تأسيس المشروع في االمارة
 .4تسجيل وإصدار رخصة واحدة فقط خالل فترة العضوية
لكل صاحب عضوية

الشروط الخاصة بالمنشآت :

الشروط و األحكام :

 .1أن تكون المنشأة ُمرخصة في اإلمارة
 .2أن تكون المنشأة مملوكة ملكية كاملة من مواطني الدولة
 .3أال يكون قد مضى على صدور رخصة المنشأة أكثر من ثالث
سنوات
 .4أال يكون مالك المنشأة يملك أكثر من خمس رخص تجارية
 .5أال تكون المنشاة مستفيدة من اإلعفاءات الممنوحة
للمشتركين في صندوق خليفة او أي صناديق أخرى مشابهه
في اإلمارة
 .6االدالء بكشف للعاملين بالمنشأة القائمة وكشوفات الرواتب
الخاصة بهم
 .7تعديل أوضاع المنشأة وأداء ما عليها من رسوم أو غرامات
إذا كانت عليها أية مخالفات
 .8تسجيل وإصدار رخصة واحدة فقط خالل فترة العضوية
لكل صاحب عضوية
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تنمية المشاريع

 1000درهم سنوي ًا في السنوات الثالث األولى وتجدد بشكل
سنوي
الرسوم :

 2000درهم سنوي ًا في السنتين الرابعة والخامسة وتجدد بشكل
سنوي

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :

ادارة التسجيل التجاري

الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :

التطبيق الذكي
مركز إسعاد المتعاملين

رمز الخدمة :

نموذج التسجيل في برنامج تعزيز  /تعهد صاحب المشروع

مدة انجاز الخدمة :

 5أيام عمل

محدودية الخدمة :

ال يوجد

تنمية المشاريع
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توثيق عقود الشركات

توثيق عقود الشركات ومالحق التعديل وفسخها :

اسم الخدمة
الوصف

توثيق عقود تأسيس الشركات وتعديلها وفسخها

(شرح مبسط عن الخدمة) :

تتيــح هــذه الخدمــة للمتعامــل طلــب توثيــق العقــود
و تعد يلها و فســخها

هيكلية الخدمة نوعها :

إجرائي

المستفيد من الخدمة :

يحــق للشــركات والمواطنيــن وغيــر المواطنيــن التقــدم
للحصــول علــى هــذه الخدمــة

إبــراز هويــة أطــراف المحــرر أو جــواز الســفر أو وكالــة مصدقــة
أو أي مســتند قانونــي مصــدق حســب األصــول فــي حــال
حضــور مــن يمثلهــم
إبــراز أصــول وثائــق اثبــات صفــة أطــراف العقــد إذا لــم يكــن
التعاقــد بصفــة شــخصية
الوثائق المطلوبة :
عقد التأسيس والمالحق السابقة إن وجدت
الرخصة التجارية
الموافقة المبدئية من دائرة التنمية االقتصادية
وثائق أخرى حسب نوع المحرر مثل (اذن التجارة للقاصر)

العقد أو المحرر المراد توثيقه
األوراق الثبوتية لألطراف
خطوات الحصول على

فتح طلب والحصول على الموافقة المبدئية وأداء الرسوم

الخدمة (رحلة المتعامل) :

المقررة
ارفاق المستندات المطلوبة عبر موقع الدائرة
الحضور الشخصي والتوقيع أمام موظف التوثيقات

توثيق عقود الشركات
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حضور أطراف العقد شخصيا أو من يمثلهم للتوقيع أمام
موظف التوثيقات
اعتماد العقد وارساله عبر البريد االلكتروني للمتعامل

حضــور أطــراف العقــد شــخصيا أو مــن يمثلهــم شــرعا أو
قانونــ ًا ،تمتــع أطــراف العقــد بأهليــة وصالحيــة التعاقــد
إذا كان المســتند محــرر بغيــر اللغــة العربيــة يجــب ترجمتــه
الشروط واألحكام :

ترجمــة قانونيــة مصــدق عليهــا لــدى الكاتــب العــدل
إذا كان المســتند صــادر مــن خــارج الدولــة يجــب التصديــق
عليــه مــن الجهــات المختصــة (وزارة الخارجيــة)
أداء الرسوم

الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :
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حســب عدد األطراف وقيمة المحرر وفق ًا للقرار األميري رم
 23لســنة  2018وتعديالته

خدمات الترخيص (إصدار  +تعديل رخصة  +الغاء رخصة)

ال يوجد

قنوات تقديم الخدمة :

الحضور أمام موظف الشؤون القانونية (التوثيقات)

رمز الخدمة :

من خالل نظام التوثيقات

مدة انجاز الخدمة :

 20دقيقة

محدودية الخدمة :

ال يوجد

توثيق عقود الشركات

توثيق عقود الشركات
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إدراة العالقة مع المتعاملين

االستعالم وطلب الرد على االستفسارات :

اسم الخدمة
الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هيكلية الخدمة نوعها:

االستعالم وطلب الرد على االستفسارات
الــرد علــى االستفســارات واألســئلة المتعلقــة بكافــة الخدمــات
التــي تقدمهــا الدائــرة ســواء كان االستفســار عــن معلومــات أو
إجــراءات مقدمــة مــن اإلدارات أو األقســام المختلفــة
فرعي  /إجرائي
مؤسسة

المستفيد من الخدمة :

فرد
شركة

الوثائق المطلوبة :

رقم هاتف أو بريد إلكتروني للتواصل مع العميل
يقوم المتعامل بتقديم استفسار إلى قسم الشكاوى
واالقتراحات في الدائرة عبر قنوات التواصل التالية :
 .1مركز عجمان لالتصال الحكومي الموحد عبر الرقم المجاني
80070

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

 .2البريد االلكتروني للدائرة info@ajmanded.ae :
 .3الموقع االلكتروني لحكومة عجمان ،من خالل دليل الخدمات
الحكومية الموحد والمتوفر من خالل الرابط www.ajmanded.ae
 .4الموقع االلكتروني للدائرة عبر الرابط www.ajmanded.ae :
من خالل تعبئة النموذج االلكتروني
 .5تطبيق الهاتف الذكي للدائرة Ajmanded

الشروط واألحكام :

ال يوجد

إدارة العالقة مع المتعاملين
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

مجان ًا

ال يوجد

ال يوجد

الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :

التطبيق الذكي
مركز االتصال الحكومي الموحد

240

رمز الخدمة :

ADED-CRD-PR-01

مدة انجاز الخدمة :

يوم عمل إال إذا تتطلب الرد المزيد من الدراسة والتقصي

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إدارة العالقة مع المتعاملين

تقديم االقتراحات :

اسم الخدمة

الوصف
(شرح مبسط عن الخدمة) :

هيكلية الخدمة نوعها:

تقديم االقتراحات
هــذه الخدمــة تتيــح رصــد اقتراحــات المتعامليــن وآرائهــم
ومالحظاتهــم وفــق آليــات تتيــح تســجيلها بســهولة ويســر،
لتمكــن الدائــرة مــن دراســتها ،تصنيفهــا وتقييمهــا وقيــاس
أثرهــا عبــر أســلوب جديــر بتحفيزهــم علــى االســتمرار فــي
تقديــم مالحظاتهــم واالســتفادة منهــا فــي تطويــر الخدمــات
بمــا يتــاءم مــع رؤى واحتياجــات المتعامليــن
فرعي  /إجرائي
مؤسسة

المستفيد من الخدمة :

فرد
شركة

الوثائق المطلوبة :

رقم هاتف أو بريد إلكتروني للتواصل مع العميل
يقوم المتعامل بتقديم استفسار إلى قسم الشكاوى
واالقتراحات في الدائرة عبر قنوات التواصل التالية :
 .1مركز عجمان لالتصال الحكومي الموحد عبر الرقم المجاني
80070

خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

 .2البريد االلكتروني للدائرة info@ajmanded.ae :
 .3الموقع االلكتروني لحكومة عجمان ،من خالل دليل الخدمات
الحكومية الموحد والمتوفر من خالل الرابط www.ajmanded.ae
 .4الموقع االلكتروني للدائرة عبر الرابط www.ajmanded.ae :
من خالل تعبئة النموذج االلكتروني
 .5تطبيق الهاتف الذكي للدائرة Ajmanded

الشروط واألحكام :

ال يوجد

إدارة العالقة مع المتعاملين
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

مجان ًا

ال يوجد

ال يوجد

الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :

التطبيق الذكي
مركز االتصال الحكومي الموحد
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رمز الخدمة :

ADED-CRD-PR-01

مدة انجاز الخدمة :

يوم عمل إال إذا تتطلب الرد المزيد من الدراسة والتقصي

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إدارة العالقة مع المتعاملين

تقديم الشكاوى :
اسم الخدمة

تقديم الشكاوى

الوصف

منصة تفاعلية للمتعاملين مع الدائرة لالستماع إلى صوتهم

(شرح مبسط عن الخدمة) :

وإبداء مالحظاتهم فيما يقدم لهم من خدمات

هيكلية الخدمة نوعها:

فرعي  /إجرائي
مؤسسة

المستفيد من الخدمة :

فرد
شركة
رقم هاتف أو بريد إلكتروني للتواصل مع العميل

الوثائق المطلوبة :

فاتورة الشراء (إن لزم)
رقم مكاني (للمنشأة المشتكي عليها)

يقوم المتعامل بتقديم استفسار إلى قسم الشكاوى
واالقتراحات في الدائرة عبر قنوات التواصل التالية :
 .1مركز عجمان لالتصال الحكومي الموحد عبر الرقم المجاني
80070
خطوات الحصول على
الخدمة (رحلة المتعامل) :

 .2البريد االلكتروني للدائرة info@ajmanded.ae :
 .3الموقع االلكتروني لحكومة عجمان ،من خالل دليل الخدمات
الحكومية الموحد والمتوفر من خالل الرابط www.ajmanded.ae
 .4الموقع االلكتروني للدائرة عبر الرابط www.ajmanded.ae :
من خالل تعبئة النموذج االلكتروني
 .5تطبيق الهاتف الذكي للدائرة Ajmanded

الشروط واألحكام :

ال يوجد

إدارة العالقة مع المتعاملين
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الرسوم :

ترابط الخدمة مع خدمات
أخرى :
المؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة) :

مجان ًا

ال يوجد

ال يوجد

الموقع االلكتروني
قنوات تقديم الخدمة :

التطبيق الذكي
مركز االتصال الحكومي الموحد
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رمز الخدمة :

ADED-CRD-PR-01

مدة انجاز الخدمة :

يوم عمل إال إذا تتطلب الرد المزيد من الدراسة والتقصي

محدودية الخدمة :

ال يوجد

إدارة العالقة مع المتعاملين

دليل الخدمات 2020 -
حقوق الطبع والنشر © دائرة التنمية االقتصادية  -حكومة عجمان
اإلمارات العربية المتحدة

@Ajmanded

