
 

 

 
 
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 

 

  :معلومات عامةاوال 

 اإلجراء حســـــــــــــــــــــــــــب بهـــا قــائمـــة يلي وفيمـــا إلنجـــازهــا، املطلو ــة واملســـــــــــــــــــــــــتنـــدات الخطوات نفس واإلجراءات القـــانونيـــة ا ملـــــــــــــــــــــــــكـــال من العـــديــد تتطلـــب 

 :الرئيس ي
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