
 

 

 
 
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 

 

  العقود الذكية لعقد وكيل خدمات / شراكة االعمال 

 

 عقد ملر ة أعمال /توثيق العقود الذ ية لعقد و يل خدمات  اسم الخدمة/ االجراء         

 الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة(:         

ومن توفير آلية توثيق عقد و يل خدمات وعقد ملر ة أعمال بدون الحاجة إلى مراجعة صاحب العالقة 

 عبر البريد OTPخالل إرسال رسالة نصية للتوثيق )
 
( لتأ يد صاحب العالقة ومن ثم إرسال العقد إلكترونيا

اإللكتروني وذلك بغرض إنجاز معاملة توثيق عقد و يل خدمات وعقد ملر ة أعمال بدون مراجعة مر ز 

 الخدمة.

 الشكل القانوني :         
 مؤسسة فردية )و يل خدمات(. •

 اعمال مدنية. ملر ة  •

 املستفيد من الخدمة:         
 مستثمر مواطن او خليجي •

  مستثمر وافد او أجنبي •

خطوات الحصول على  الخدمة ) رحلة          

 املتعامل (:

 ملهادة الحجز بعد دفع الرسوم واستالمحجز إسم تجاري  •

 إستالم رسالة نصية برقم طلب إصدار رخصة •

 املوافقات الخارجية إذا كانت مطلو ة استكمال •

من خالل  اســـــتالمهمن خالل إدخال رقم طلب اإلصـــــدار الذي تم  تعبئة طلب إصـــــدار رخصـــــة •

 رسالة نصية.

 الطلب استكمال( إلى أصحاب العالقة وبعد تأ يدها من قبلهم يتم OTPإرسال رمز التحقق ) •

•  
 
 يتم التحقق من قواعــد العمــل املعرفــة في النظــام وفقــا

 
ملــا هو معمول بــه في الــدائرة إلكترونيــا

 وذلك عبر رسائل الخطأ التي تظهر للمتعامل.

 تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل املتعامل. •

 لنفس قواعد اإلذن اإلستالم الحالية.  •
 
 يتم إصدار إذن إستالم ساري وفقا

 لنفس آليات الدفع والتحصيل. •
 
 يتم دفع الرسوم والتحصيل وفقا

 ند قبض بعد نجاح التحصيل. يتم إصدار س •

يقوم النظام بإرسال العقد الذكي لو يل خدمات أو ملر ة أعمال مع املستند االقتصادي  •

 وإرساله بالبريد اإللكتروني للمتعامل



 

 

 
 
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 

 

 الشروط واالحكام :         

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

 االقتصادية.

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

 لكل و يل معتمد.
 
 وفقا

 
 إداريا

 يجب أن تكون أنشطة الرخصة مهنية فقط  ن تلك الخدمة تختص بأنشطة الرخص املهنية. •

فردية مع مراعاة أن صفة صاحب  يجب أن يكون الشكل القانوني للرخصة ملر ة أعمال أو •

 العالقة املواطن و يل خدمات والوافد مالك.

يجب تحديث بيانات صاحب العالقة )البريد اإللكتروني ورقم الهاتف الذكي( ملرة واحدة قبل  •

 إنجاز الخدمة

•  
 
 آللية الرسوم املعرفة في طلب الترخيص املطبق حاليا

 
رسوم اإلجراء: يتم احتساب الرسوم وفقا

 لعدد السنوات. مع
 
 مراعاة مضاعفاتها وفقا

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

 الرسوم:         
تحصيل الرسوم الخاصة بعقد و يل خدمات او عقد ملر ة اعمال مدنية بحسب  ةمع مراعا •

 االجراء املعتاد و دون أي رسوم إضافية للتوثيق الذكي للعقود. 

 ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :         

 حجز اسم تجاري  •

 اصدار رخصة •

 تجديد رخصة •

 تعديل رخصة  •

 قنوات تقديم الخدمة:         
 الخدمة التابعة للدائرة.مرا ز  •

 الخدمة االلكترونية •

 ال يوجد  • :رمز الخدمة         

 دقائق  10 مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد  • محدودية الخدمة:         

 

 

 

  


