

اوال :معلومات عامة

تتطلــب العــديــد من ا ملـ ـ ـ ـ ـكــال القــانونيــة واإلجراءات نفس الخطوات واملس ـ ـ ـ ــتنــدات املطلو ــة إلنجــازهــا ،وفيمــا يلي قــائمــة بهــا حسـ ـ ـ ـ ــب اإلجراء
الرئيس ي:
 أوال :تسجيل املؤسسات  /الشركات
املؤسسات يملكها مواطني الدولة  /مواطني مجلس التعاون الخليجي  /أجنبي
 .1تعبئة نموذج طلب الترخيص عن طريق الخدمة االلكترونية أو مرا ز إسعاد املتعاملين.
 .2حجز االسم التجاري عن طريق الخدمة االلكترونية أو مرا ز إسعاد املتعاملين.
 .3نسخة عن جواز السفر والهوية ملواطني الدولة أو الخليجي  /تأمليرة الدخول.
 .4موافقة الهيئة االتحادية للهوية والجنسية لألجنبي.
 .5موافقة الجهات الحكومية ا خرى حسب النشاط (عالية الخطورة).
 .6إصدار وطباعة الترخيص بعد دفع الرسوم املقررة.
 .7أال يقل العمر عن  21سنة وفي حالة كونه أصغر يجب احضار (رسالة من املحكمة بإذن تجارة).
 .8نسخة عن ملهادة السجل التجاري للشر ة ا م.
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نسخة عن الرخصة ا م.

 .10صورة من عقد التأسيس او صورة من ملحق تعديل عقد التأسيس (للفرع).
 .11عقد التأسيس مصدقا حسب ا صول ،للشركات بأنواعها.
 .12موافقة الجهات الحكومية ا خرى على النشاط في حال تطلب ا مر ذلك.
 .13عقد رهن بين الراهن واملرتهن مصدق من كاتب العدل
 .14صورة من الرخصة
 .15تعهد بأن الرخصة غير مرهونة سابقا
 .16توثيق حساب مستثمر (في حال لم يكن الحساب موثقا) وذلك ملستخدم الخدمة اإللكترونية
 .17التسجيل في املوقع اإللكتروني  /الهاتف الذكي للعميل أو تسجيل الدخول في النظام للموظف
 .18هيئة ا وراق املالية والسلع
 .19عقد تعيين و يل الخدمات /و يل ملـ ــر ة مصـ ــدقا حسـ ــب ا صـ ــول ،للمؤس ـ ـسـ ــات والشـ ــركات املدنية اململو ة للمقيمين من غير
مواطني مجلس التعــاون الخليجي  % 100والتي تتضـ ـ ـ ــمن و يــل خــدمــات محلي من دولــة اإلمــارات العر يــة املتحــدة .بعــد ذلــك تتم

عملية إصدار وطباعة الترخيص بعد دفع الرسوم املقررة.
 .20رسالة من الشر ة أو املؤسسة بطلب إيقاف الترخيص مؤقتا
 .21تقرير من قسم التفتيش في اقتصادية عجمان
 .22إلغاء بطاقة العمال من وزارة املوارد البشرية والتوطين
 .23رسالة من املؤجر بإضافة أ ثر من رخصة على نفس املوقع
 .24صورة من عقد تأسيس والسجل التجاري مصدقة من سفارة الدولة التابعة له ومصدقة من وزارة خارجية دولة
االمارات العر ية املتحدة
 .25قرار من مجلس اإلدارة بفتح فرع للشر ة بداخل االمارة مضافا اليها تفويض رسمي ملمثلي الشر ة التخاذ اإلجراءات

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

