
 

 

 
 
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

 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 الكترونية التجارة اصدار رخصة 

 الكترونية  التجارة رخصة اسم الخدمة         

 الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة(:  
برنامج لتشجيع املواطنين واملواطنات و ا خص قاطني بإمارة عجمان على االستثمار  •

 التواصل االجتماعي( مواقعوممارسة االنشطة االقتصادية الكترونيا )

 فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة 

 مؤسسة  • املستفيد من الخدمة:

 :املتعامل( )رحلة على الخدمةخطوات الحصول 

يبدأ االجراء االقتصادي لرخصة التاجر االلكتروني بتسجيل بيانات الدخول ملوظف  •

الخدمة في حال تقديم الطلب من خالل مر ز الخدمة او مر ز و يل معتمد او 

 تسجيل بيانات دخول الخدمة االلكترونية بنجاح 

بيانات الطلب من قبل مقدم الطلب وفقا ملا هو معمول به في وتأ يد ادخال يتم  •

 الدائرة 

 إرفاق املستندات املطلو ة من قبل صاحب العالقة  •

يتم التحقق من قواعد العمل املعرفة في النظام وفقا ملا هو معمول به في الدائرة  •

تقليل رسوم رخصة التاجر إلكترونيا مع مراعاة التغييرات في رسوم الغرفة الخاصة ب

 االلكتروني 

تصحيح اخطاء نموذج الطلب من قبل املتعامل او املوظف وفقا آللية تقديم  •

 الخدمة 

 يتم اصدار إذن استالم ساري  •

 يتم دفع الرسوم والتحصيل  •

 يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل  •

بالبريد االلكتروني يقوم النظام بإصدار الرخصة االقتصادية وارسالها الكترونيا  •

  للمتعامل

 الشروط واالحكام :         

يتم دفع كافة الرسوم بنظام عمل الدرهم اإللكتروني واملعمول به داخليا في نظام  •

 دائرة التنمية االقتصادية 

ويتم  االقتصاديةيتمكن كل موظفي الو يل املعتمد من إنجاز كافة اإلجراءات  •

 تنظيم العمل إداريا وفقا لكل وكل معتمد 

  االقتصاديةتخضع رخصة تاجر اإللكتروني من املخالفات أول الغرامات  •

  االقتصاديةيتم دمج حجز االسم التجاري اإللكتروني من املخالفات أو الغرامات  •

 التجاري واملوافقة املبدئية وإصدار رخصة في إجراء واحد  االسميتم دمج حجز  •

 يتم استثناء عقد اإليجار في اجراء رخصة التاجر اإللكتروني  •

 يتم إضافتها في إجراء التجديد  يتم استثناء بيانات موقع املنشأة وال •

ا نشطة االقتصادية املتاحة للخدمة هي قائمة ا نشطة التي ال تحتاج موافقات  •

 الحالية واملعتمدة مع إمكانية التعديل عليها الحقا من قبل إدارة التسجيل التجاري 
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أن يكون لدى طالب الترخيص مقرا في إمارة عجمان ضمن إقامته )مالكا أو  •

، وأن يكون له عنوان محدد في اإلمارة ىولأو مع أحد أقار ه من الدرجة ا   مستأجرا(

 وفقا لألنظمة املتبعة 

يكون الشكل القانوني للشخص االعتباري الذي يمنح ترخيص مزاولة النشاط  •

 لصادرة في هذا الشأن التراخيص ااالقتصادي عبر الوسائل االلكتروني تسلسلي 

 أن يصدر ترخيص واحد فقط لطالب الترخيص  •

 منية يتم إضافتها  مرفق في الطلب على مسؤولية العميل بخصوص املوافقات ا   •

الطلب مع توفير التدقيق الالحق على يتم اتمام اإلجراء بدون تدقيق أو اعتماد  •

 الطلب 

التاجر  )رخصةيتم طباعة الرخصة بعد تسديد الرسوم مع وضع عالمة مائية  •

ر و دون عقد اإللكتروني ( مع إضافة مالحظة تم إصدار الرخصة بدون عقد إيجا

 التأسيس في حال كانت ملر ة ذ.م.م ) ذات مسؤولية محدودة ( 

  :مميزات الرخصة االلكترونية 

 اإلعالنات في مواقع التواصل االجتماعي  •

 حماية االسم التجاري  •

 تمكين صاحب املشروع من املشار ة في املعارض واملؤتمرات.  •

 االستفادة من العروض البنكية •

 تعزيز ثقة املتعامل •

 تسهل عملية االستيراد والتصدير والتيالحصول على عضوية غرفة عجمان  •

 عرض املنتجات في املتاجر االستهال ية •

 خدمات التوظيف املؤقت •

 العمل  وورشالتدريب  •

 الرسوم:         

 درهم  200حجز االسم التجاري  •

 درهم. 600اصدار/ تجديد الرخص االقتصادية  •

 درهم 100املوافقة املبدئية  •

 درهم  50نموذج طلب خدمات إدارية   •

 درهم 500رسوم عضوية غرفة التجارة  •

 3000درهم أو  2000درهم أو  1000 للمتعامل(االسم التجاري املميز )اختياري  •

 درهم بحد اقص ى

 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان ةمع مراعا •

 والتخطيطالبلدية دائرة  • ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :         

 ال يوجد • املؤسسات الشريكة ) باقة الخدمة ( :         

 مرا ز تعهيد الخدمة التابعة للدائرة  -الخدمة االلكترونية  • قنوات تقديم الخدمة:         

 EA-1-1-F1طلب ترخيص  • النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:         

 دقائق 10 • مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد • محدودية الخدمة:         


