
 

 

 
 
و أمنع نسخ أو تصوير . ي  الدائرةويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان  تعتبر هذه الوثيقة ملكا
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 .فرع شركة عاملة في إحدى املناطق الحرة بالدولة 

 

 فرع ملر ة عاملة في إحدى املناطق الحرة بالدولة. اسم الخدمة 

  الوصف )ملرح مبسط عن

 الخدمة(:
 في جميع امارات الدولةهي فروع الشركات القائمة في املناطق الحرة 

 :فرعي / اجرائي • هيكلية الخدمة نوعها 

 :مؤسسات -ملركات  -فرد • املستفيد من الخدمة 

  خطوات الحصول على الخدمة

 )رحلة املتعامل(

 

 

 حجز االسم التجاري. •

 املوافقات ا منية  صحاب العالقة  •

 دفع الرسوم. •

 املستندات إلكترونيا.ارملفة  •

 رسال املخرجات عبر البريد االلكتروني. •

 :الشروط واالحكام 

 

% يجوز لها فتح فرع دون 100الشر ة التي يمتلكها مواطني دول مجلس التعاون الخليجي  •

 مراجعة وزارة االقتصاد وال تحتاج الى تعيين و يل ملر ة 

وترغب في فتح فروع لها عليها مراجعة وزارة % 51الشركات التي تقل نسبة املواطنين فيها عن  •

اطق الحرة التي تمارس نفي املاالقتصاد والتجارة ويسري هذا القرار أيضا على مكاتب التمثيل 

 ا نشطة التجارية والصناعية فقط

أجانب وترغب في فتح فروع لها عليها مراجعة وزارة االقتصاد   طراف% 100الشركات اململو ة  •

ويسري هذا القرار أيضا على مكاتب التمثيل في املناطق اج الى تعيين و يل ملر ة والتجارة وتحت

 ا نشطة والتجارية والصناعية فقطالحرة التي تمارس 

على يمكن للشركات املؤسسة في املناطق الحرة الدخول  طرف لتأسيس ملر ة في عجمان  •

 النحو التالي:

 % 51يحق لها التملك بنسبة % 100كانت مملو ة ملواطنين  إذا .1

فقط في الشركات التي % 49يحق للشركات التي توجد لها ملركاء أجانب التملك بنسبة  .2

 يرغبون في تأسيسها وملهادة تثبيت النسب املذكورة للشركاء 

 .ال يجوز للشركات ا جنبية التي تعمل في املناطق الحرة فتح فروع اال من ملر ة االم .3

 جميع ا نشطة التجارية والصناعية ومعظم ا نشطة املهنية  •

 لرسوم:ا 

 درهم. 600اصدار/ تجديد الرخص االقتصادية   •

 درهم 50نموذج طلب خدمات إدارية   •

 درهم 350تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  •

 درهم. 200القيد في السجل التجاري  •

 درهم. 200القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  •

 درهم. 100اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية  •

 درهم. 1500

 درهم. 200إصدار ملهادة السجل التجاري  •
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 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان ةمع مراعا •

 :يوجد ال • ترابط الخدمة مع خدمات أخرى 

  املؤسسات الشريكة )باقة

 الخدمة(:
 ال يوجد •

 :املوقع االلكتروني.  -مرا ز تقديم الخدمة  • قنوات تقديم الخدمة 

  النماذج املستخدمة في تقديم

 الخدمة:
 EA-1-1-F1طلب ترخيص  •

 :دقائق 10 • مدة انجاز الخدمة 

 :ال يوجد • محدودية الخدمة 

 

  


