
 

 

 
 
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 

 

 

 

 

 

 تأسيس املنشآت الفردية 

 

 تأسيس املنشآت الفردية اسم الخدمة 

 :)الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة 

 صناعي، )تجاري، مهني، اقتصادي نشاط لممارسة وذلك واحد شخص يمتلكها التي المنشأة هي
 المالية كافة االلتزامات يتحمل إنه حيث بصاحبها للمؤسسة المالية الذمة زراعي( وترتبط

 .المؤسسة على المترتبة
امتالك الخليجي  التعاون مجلس دول ومواطني المتحدة العربية اإلمارات دولة لمواطني يجوز •

 .المؤسسة
المؤسسة  األخرى )الوافدين وهم من خارج دول مجلس التعاون( امتالك الدول لمواطني يجوز •

 الفردية
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني من خدمات وكيل وجود بشريطة 

  فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة 

 :ملركات-مؤسسة  -فرد  • املستفيد من الخدمة 

  رحلة على الخدمةخطوات الحصول( 

 :املتعامل(

حجز االسم التجاري من خالل القنوات املتاحة عن طريق الخدمات االلكترونية أو مرا ز  •

 الخدمة التابعة للدائرة.

 دفع الرسوم. •

 املستندات إلكترونيا.ارملفة  •

 ارسال املخرجات عبر البريد االلكتروني. •

  واالحكام:الشروط  

 تصديق عقود اإليجار من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. •

 موافقة اإلدارة العامة للدفاع املدني. •

لتعاون الخليجي امتال  يجوز ملواطني دولة اإلمارات العر ية املتحدة ومواطني دول مجلس ا •

 سة.املؤس

يجوز ملواطني الدول ا خرى )الوافدين وهم من خارج دول مجلس التعاون( امتال    •

من مواطني دولة اإلمارات العر ية  خدمات محلياملؤسسة الفردية بشريطة وجود و يل 

 املتحدة.

 موافقة الجهات الحكومية ا خرى حسب النشاط. •

 :الرسوم 

 درهم 600رسوم اصدار/ تجديد الرخص التجارية  •

 درهم 50رسوم نموذج طلب خدمات إدارية  •

 درهم 350رسوم تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  •

 درهم 200رسوم القيد في السجل التجاري  •

 درهم 200رسوم القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  •

 در هم  200رسوم إصدار ملهادة السجل التجاري  •

 درهم 100رسوم اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية •  •

: اصدار الرخص التجاريةثانيا  



 

 

 
 
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 

 

 درهم  250و يل خدمات عقد تعيين تصديق رسوم  •

 درهم 700خدمات بالرخصة تعيين و يل رسوم  •

 درهم  100نموذج عقد و يل خدمات  •

 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمانة مع مراعا •

  دائرة البلدية والتخطيط  • أخرى:ترابط الخدمة مع خدمات 

  يوجد ال • (:الخدمة )باقةاملؤسسات الشريكة 

 :التابعة للدائرة. ومرا ز الخدمةالخدمات الذ ية واملوقع االلكتروني للدائرة  • قنوات تقديم الخدمة 

  النماذج املستخدمة في تقديم

 الخدمة:
 EA-1-1-F1طلب ترخيص  •

  دقائق 10 • :انجاز الخدمةمدة 

 :ال يوجد • محدودية الخدمة 

 

  


