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دليل امتيازات العضوية
غرفة عجمان حريصة على تعزيز دورها لجعل إمارة عجمان وجهة
اقتصادية تنافسية تضمن بيئة عمل رائدة تخدم أعضائها ومنتسبيها
من الشركات والمصانع ،من خالل حزمة من المبادرات والفعاليات
المتنوعة لتقطع الغرفة شوطاً كبيراً في مجال مزاولة األعمال
وتنوع الخدمات ،حيث ترتكز مالمح الخطة االستراتيجية للغرفة
على محاور أساسية  ،وهي دعم استمرارية وتمكين قطاع األعمال
في إمارة عجمان والترويج للفرص االستثمارية لألعضاء ومجتمع
األعمال داخل وخارج الدولة
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ريادة غرفة عجمان في امتيازات الخدمات المتكاملة
لألعضاء

خدمة ورعاية مصالح األعضاء واحدة من أولويات غرفة عجمان وانطالقا من قناعات إدارة
الغرفة بتلك األولوية و حرصا منها على تقديم خدمات ابتكارية للمؤسسات الخاصة العاملة
بإمارة عجمان و مناطقها الحرة اطلقت غرفة عجمان دليل امتيازات العضوية الذي يلبي
متطلبات األعضاء وفقا لتصنيف األنشطة و الفئات المعمول بها بالغرفة.

وتعتبر غرفة عجمان في طليعة الغرف الرائدة في منطقة الشرق األوسط إلصدار هذا
الدليل المتميز ،حيث تم تصميم و إعداد الدليل بعد إجراء المقارنات المعيارية مع بعض غرف
التجارة حول العالم والتي تتمتع بسمعة مرموقة في مجال تقديم الخدمات الى أعضائها.

أهداف الدليل

يهدف دليل امتيازات العضوية الى تحقيق األهداف التالية:
1 .1تعزيز دور غرفة عجمان الذي أنشئت من اجله

2 .2تقديم حزمة من الخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة إلى األعضاء

3 .3تمكين األعضاء من اختيار الخدمات االبتكارية لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم
وترشيد استخدام الموارد بكفاءة

4 .4تعزيز العالقات البينية االقتصادية و التجارية بين األعضاء

5 .5تعزيز العالقات بين األعضاء و غرفة عجمان

 6 .6تزويد األعضاء بالخدمات اإلدارية و الفنية و التخصصية للقيام بأعمالهم بكفاءة

7 .7تمكين المؤسسات الخاصة المزيد من االندماج في األنشطة و الحصول على الفرص
التجارية و التسويقية

8 .8تقوية دور المؤسسات الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان بشكل
خاص و دولة االمارات العربية المتحدة بشكل عام

المستفيدون من الدليل و كيفية تطبيقه

يستفيد من هذا الدليل أعضاء ومنتسبو غرفة عجمان استنادا إلى فئات تصنيف األعضاء بالغرفة
.حيث يتم اإلستفادة من اإلمتيازات وفقا لمصفوفة التصنيف و المدرجة في نهاية الدليل.
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أهمية الدليل و االثار المترتبة على تطبيقه

يعتبر الدليل و ما يقدمه من خدمات ذات قيمة مضافة إلى األعضاء بمثابة حلقة من حلقات
التطوير و التحسين التي تحرص عليها إدارة غرفة عجمان التي تسعي دائما الى تقديم افضل
الخدمات و الممارسات إلى اعضائها .و تكمن أهمية الدليل و االثار المترتبة على تطبيقه
في ما يلي:
•استخدام المؤسسات إلمتيازات العضوية يساعد على توفير الوقت و التكلفة وتحسين
جودة العمل بالمؤسسة

•تطوير و تدريب العاملين بالمؤسسة وفقاً ألفضل الممارسات و بأسعار تنافسية

•الحصول على اإلستشارات اإلدارية و القانونية بمواصفات عالية و بأسعار تنافسية

•تقوية و تنمية العالقات التجارية بين المؤسسات العاملة في إمارة عجمان و بما فيها
المناطق الحرة و الصناعية

•تقوية الشراكة بين المؤسسات العاملة في إمارة عجمان ودعمها للتنمية المستدامة

•زيادة الفرص التسويقية و التجارية للمؤسسات داخل و خارج اإلمارة من خالل قنوات
االتصال و الترويج التي توفرها الغرفة

•تقدير و تكريم المؤسسات المتميزة في اإلمارة إلسهاماتها في دعم التنمية المستدامة

تحديث الدليل

يتم تحديث دليل إمتيازات العضوية بغرفة عجمان من حين آلخر وفقا للتغيرات في العوامل
البيئية الداخلية و الخارجية خاصة ما يتصل بالنواحي التشريعية و القانونية على المستويين
االتحادي و المحلي  ،كذلك المعلومات الراجعة من قبل األعضاء المشاركين في خدمات
إمتيازات العضوية  ،سواء من خالل اإلستبيانات او المقابالت او البريد االلكتروني او اية
وسائل اخرى .حيث تتم عمليات التحديث و الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة غرفة
عجمان  ،حيث يتم تحديث محتوي الدليل و توثيقه من خالل الجدول التالى:
التاريخ

البيان

تفاصيل التحديث

يوليو 2018

اصدار دليل امتيازات العضوية بغرفة عجمان

اإلصدار االول
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االمتيازات التشريعية والقانونية
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نعمل على مساعدتكم في تنمية و تطوير أعمال مؤسستكم المختلفة من خالل ما تقدمه
الغرفة لكم من خدمات ذات صلة بالتشريعات و القوانين المعمول بها على المستويين
االتحادي و المحلي ،حيث أن الفهم الصحيح لتلك التشريعات سيساعدكم على تطبيق
الممارسات القانونية الصحيحة داخل و خارج المؤسسة مع جميع المعنيين بأنشطة
مؤسستكم من حيث االلتزامات و الحقوق ،كما يمكنكم من الحد من المخاطر و ترشيد
االنفاق والحد من النزاعات الداخلية و الخارجية للمؤسسة نتيجة للتطبيق الصحيح لتلك
القوانين و التشريعات باالضافة إلى االستخدام االمثل للوقت نتيجة لخفض المخاطر و
النزاعات و تعظيم العائد على االستثمار

وتتجلي تلك الخدمات التشريعية المتميزة في ما يلي:
 1.1رعاية مصالح األعضاء في سياق المنظومة التشريعية االقتصادية
االتحادية
•استناداً إلى نمو أعمالكم داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة تساعدكم الغرفة على
الوعي بالقوانين االتحادية وفهمها حيث تعمل تلك القوانين على تنظيم االنشطة مثل
أنشطة األعمال االقتصادية و التجارية ،كما تعمل على تنظيم االمور المتعلقة بالموارد
البشرية و العمالة وأنظمة الصحة والسالمة البيئية .

•تقدم غرفة عجمان و على موقعها االلكتروني  www.ajmanchamber.aeقائمة
بالقوانين و التشريعات االتحادية في دولة االمارات العربية المتحدة ،كما أن تصنيف
تلك القوانين وفقا ألسس التصنيف التاريخي و القطاعي سيساعدكم في سرعة
الوصول الى المعلومات المطلوبة

•الرد على إستفسارات المؤسسات المختلفة حول التساؤالت ذات الصلة بالقوانين و
التشريعات االتحادية

•تقديم الدعم االستشاري القانوني من خالل إتاحة الفرصة لممثلي المؤسسات لزيارة
اإلدارة القانونية بالغرفة لتلقي المعلومات و اإلجابات حول القضايا ذات الصلة بالقوانين
و التشريعات االتحادية و المحلية.

•تقديم ورش توعوية بمقار المؤسسات بناء على طلبها لعرض و شرح القوانين اإلتحادية
المحدثة و المستحدثة و أهميتها بالنسبة للمؤسسات و ذلك بأسعار رمزية

•لإلطالع على المعلومات ذات الصلة بتلك القوانين يمكنكم الرجوع الى الملحق  1في
نهاية الدليل.
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امتيازات  تنمية التجارة البينية
بين المؤسسات

تتبني حكومة عجمان عدد من مسارات التنمية و من بين تلك المسارات
دعم و تشجيع تتبني حكومة عجمان عدد من مسارات التنمية و من بين
تلك المسارات دعم و تشجيع القطاع الخاص كونه شريكا أساسيا في
تحقيق التنمية الشاملة و المستدامة في اإلمارة لذا تعمل الغرفة على
دعم النشاطات التجارية و الصناعية و الزراعية و تهيئة المناخ اإليجابي
لنمو األعمال و اإلستثمار في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية و الحرص
على رعاية مصالح أعضاء الغرفة و تقديم الخدمات المتميزة اليهم.
و في ضوء ما سبق تعمل الغرفة على تنمية التعاون و التجارة البينية بين
المؤسسات العاملة بإمارة عجمان من خالل اآلليات التالية:

 2.1تنمية التعاون والتجارة البينية وفقا للتقسيمات
واألنشطة اإلقتصادية والتجارية والسوقية بإمارة عجمان

أحد اإلهتمامات الرئيسية لغرفة عجمان هو دعم و مساعدة المؤسسات
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الخاصة بشكل عام و المتوسطة و الصغيرة منها بشكل خاص على النمو و التوسع وزيادة
الصادرات و المساهمة في الناتج االجمالى إلمارة عجمان و المشاركة في عملية التنمية
المستدامة وانطالقا مما سبق تعمل غرفة عجمان على ما يلي :
التعاون والتكامل البيني بين كافة أشكال و أنشطة المؤسسات العاملة في إمارة عجمان
من خالل تزويد المؤسسات بالمعلومات حول التعاون و التبادل التجاري بين المؤسسات
المتخصصة في تقديم خدمات أو منتجات و المؤسسات األخرى التي تتطلب أنشطتها
و عملياتها الحصول على منتجات أو خدمات المؤسسات األخرى األمر الذي يؤدي الى
تقوية التبادل التجاري البيني و زيادة الناتج المحلي لإلمارة و المشاركة الفاعلة في التنمية
المستدامة.
•تقديم معلومات تفصيلية حول كل نشاط اقتصادي

•عقد ندوات تخصصية تعريفية بالغرفة ال تزيد عن يوم واحد لمناقشة سبل تعزيز التعاون
و التكامل بين المؤسسات العاملة في مجال معين والمؤسسات األخرى لبحث التعاون
بين تلك المؤسسات.

 2.2تنمية التعاون والتجارة بين المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة التجارية
والصناعية والمؤسسات المحلية

تعتبر تجربة المناطق الحرة بإمارة عجمان من التجارب الناجحة على المستويين المحلي
و الدولي في إدارة و دعم المناطق الحرة لتحقيق أهدافها العامة و الرامية الى جذب
االستثمارات االجنبية و زيادة الصادرات و نقل التكنولوجيا الحديثة و تقوية التصنيع من خالل
الميزات التنافسية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة .و بالرغم من ان المناطق الحرة
التقليدية تهدف الى اإلستيراد من الخارج في ظل تمتعها باإلعفاءات الجمركية على الواردات
و الصادرات الموجهة الى السوق الخارجية إال ان كثير من البلدان و التي تتواجد بها مناطق حرة
عامة او خاصة تهدف الى تقوية العالقات و التعاون بين مؤسسات المناطق الحرة التجارية أو
الصناعية أو المشتركة و المؤسسات المحلية التجارية و الصناعية و الخدمية لتحقيق نوع من
التكامل و االعتماد على المؤسسات المحلية في القيام بأعمال التوريد و اإلمداد أو التصنيع
لحساب الشركات العاملة بالمناطق الحرة  ,لذا تعمل غرفة عجمان على تقوية العالقات بين
مؤسسات المناطق الحرة و المؤسسات المحلية من خالل عدد من اآلليات التالية:
•إعداد قوائم بالمؤسسات التجارية و الصناعية العاملة في المناطق الحرة وفقا لطبيعة
النشاط الذي تقوم به تلك المؤسسات.

•عقد ملتقيات اليوم الواحد لتشجيع التعاون و التكامل بين مؤسسات المناطق الحرة و
المؤسسات المحلية.

•تتم دعوة ممثلي بعض المؤسسات الستعراض تجاربهم في الملتقيات التي تطرحها
الغرفة.

•كما تقدم الغرفة فرصة المشاركة بتلك الملتقيات التخصصية بين المؤسسات بأسعار
رمزية .
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امتياز الحصول على المعلومات
 3.1قواعد البيانات

قواعد البيانات هي الدليل المساعد في إيجاد البيانات و المعلومات المصنفة التي تمد برؤية واضحة و من ثم إتخاذ
القرارات المناسبة .لذا فإن غرفة عجمان تسخر قواعد بياناتها إلمدادكم بالبيانات االقتصادية و التجارية المختلفة
مثل:
•إعداد المؤسسات المسجلة
•تصنيف المؤسسات وفقا لعوامل التصنيف بإمارة عجمان
•المستثمرون االجانب
•بيانات الصادرات
•بيانات الواردات
•المصدرون
•المستور دون
•فرص اإلستثمار بإمارة عجمان وباقي إمارات الدولة
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شروط استخدام البيانات :
•إلتزام المؤسسة العضو و مستخدميها من العاملين بعدم تغيير
البيانات أو مصادرها
•ذكر مصدر الحصول على البيانات

•اإلستخدام اإليجابي للبيانات في دعم األنشطة اإلقتصادية للمؤسسة.

•إحترام حقوق الملكية الفكرية لمصادر المعلومات من غرفة عجمان

•عدم اإللتزام بالشروط سالفة الذكر ستؤدي الى وقوع المستخدم
في نطاق المساءلة القانونية

.3.2الفرص و دعم البعثات التجارية

تعمل غرفة عجمان على مساعدة المؤسسات األعضاء على اإلستفادة
من الفرص التجارية داخل و خارج دولة االمارات العربية المتحدة و ذلك من
خالل توافر بيانات اإلستثمار مثل:
•توفير البيانات والمعلومات حول الفرص اإلستثمارية في إمارة عجمان
في عدد من القطاعات.

•توفير البيانات حول المستثمرين المحليين واألجانب الراغبين في عقد
شراكات مع المؤسسات العاملة في إمارة عجمان

•تسهيل اإلتصال و التواصل مع البعثات التجارية الخارجية لدولة
االمارات العربية المتحدة للحصول على المعلومات

•تسهيل و ترتيب زيارات وفود األعمال للخارج

 3.3معلومات مزاولة االنشطة االقتصادية

تقدم غرفة عجمان معلومات متنوعة تتفق مع اهتمامات المستثمرين و
المؤسسات العاملة في إمارة عجمان وحرصا من غرفة عجمان على تقوية
عالقاتها بالمؤسسات العاملة في اإلمارة من خالل:
1 .1تقديم المعلومات حول األنشطة اإلقتصادية و التي تتميز بتعظيم
العائد على اإلستثمار و قصر فترة اإلسترداد بها و التي تتواءم مع
طبيعة المشروعات الحالية للمؤسسة العضو

2 .2مساعدة العضو على إتخاذ قرار مزاولة أنشطة اقتصادية من خالل
مساعدته في إعداد دراسة الجدوى اإلقتصادية.
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تقدير و دعم و تحفيز األعضاء
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 4.3دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث على
المستويين المحلي و اإلتحادي
•تقديم كافة القوانين والتشريعات المحلية واالتحادية في كافة القطاعات اإلقتصادية
محور إهتمام المستثمرين والمؤسسات الخاصة

•تقديم إجابات و إيضاحات قانونية حول األسئلة و اإلستفسارات القانونية

تحرص غرفة عجمان على تقديم امتيازات و خدمات متطورة ألعضائها و ذلك من خالل
مجموعة من الخدمات التي تعزز مكانة أعضاء الغرفة محليا و عالميا و من بين تلك الخدمات
ما يلي:

 4.1شهادات التزكية

متطلبات منح شهادة التزكية

•أن تكون الرخصة التجارية سارية المفعول و مجددة بشكل تتابعي لمدة  3سنوات
متعاقبة

•عضوية غرفة عجمان سارية المفعول

•تمتع المؤسسة بسمعة جيدة في الغرفة

•أن يكون سجلها خاليا من الشكاوي من قبل المؤسسات العامة او الخاصة أو األفراد أو
المجتمع المدني و مؤسساته.

•تقديم طلب للحصول على شهادة التزكية و تحديد الجهة التي ستقدم اليها الشهادة.

 4.2شهادات التقدير

تفخر غرفة عجمان بأعضائها و الذين يعملون على تحقيق مستويات أداء و إنجازات عالية
تساهم في تحقيق النمو االقتصادي في اإلمارة و خدمة و رفاهية المجتمع ،لذا تقوم
الغرفة بإصدار شهادات التقدير إلى األعضاء المتميزين مما يسهم في تقوية سمعة و
مكانة المؤسسة بين عمالئها و مورديها و المساعدة على نمو أعمال المؤسسة داخليا و
خارجيا و تدعيم استراتيجية التوسع.
متطلبات الحصول على شهادات التقدير:
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•أن تكون المؤسسة قد حققت صادرات قيمتها أكثر من  5ماليين درهم سنويا خالل السنوات
الثالثة األخيرة.

•أو أن تكون نسبة التوطين بها ال تقل عن .10%

•أو أن تكون المؤسسة قد سجلت براءة اختراع لمنتج أو خدمة جديدة داخل أو خارج دولة
االمارت العربية المتحدة.
•أن تكون المؤسسة مسؤولة مجتمعيا وتقدم خدمات مجتمعية.

 4.3نشر قصص نجاح المؤسسات عبر وسائل التواصل االجتماعي بالغرفة

تفخر غرفة عجمان دائما بالمؤسسات المؤثرة و الداعمة لالقتصاد الوطني في إمارة عجمان من
خالل أنشطة تلك المؤسسات في المجاالت المختلفة ،حيث تقوم تلك المؤسسات المتميزة
بتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى التميز في العمل من خالل التطوير و التحسين المستمر و
التغلب على التحديات و الصعوبات في العمل ،و تحويلها إلى فرص للتحسين و اإلنجاز و التوسع
و النمو ،لذا تفخر الغرفة بتقديم قصص النجاح و التميز المؤسسي و نشرها عبر وسائل التواصل
االجتماعي بالغرفة.

.4.4استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة العضوومواقعها على
الشبكة الدولية «االنترنت»
تتمتع غرفة عجمان بسمعة مرموقة بين المؤسسات الوطنية و العالمية و يمكن للمؤسسات
المشاركة في امتيازات العضوية استثمار تلك السمعة من خالل استخدام شعار الغرفة في ما يلي:
• وضع شعار الغرفة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة .

•وضع شعار الغرفة على مطبوعات المؤسسة و المراسالت الخارجية لتذييل المراسالت.
•*تخضع للشروط واالحكام
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تنمية و تطوير مهارات العاملين
بالمؤسسات األعضاء بالغرفة

18

دليل امتيازات العضوية

 5.1خصومات مختلفة على البرامج والورش التدريبية والمؤتمرات التي تقدمها
الغرفة

تتيح غرفة عجمان الفرصة ألعضائها و للعاملين بالمؤسسات األعضاء فرصة االستثمار في مواردها
البشرية من خالل قيام الغرفة بتمكين العاملين بتلك المؤسسات من حضور البرامج التدريبية و
الورش و الملتقيات و المؤتمرات التي تنظمها الغرفة بأسعار تنافسية.
•تقديم خصم للعاملين في مؤسسات األعضاء يتراوح في ما بين  % 30 - 10من اجمالى
االستثمار في البرامج أو الورش التدريبية أو المؤتمرات.
•تكريم المشاركين المتميزين في أدائهم و تفاعلهم التدريبي خالل إنعقاد و إدارة البرامج
التدريبية .
•إتاحة الفرصة أمام المؤسسة للمشاركة في اثراء فعاليات البرامج التدريبية و المؤتمرات
كمتحدث في المؤتمر أو إدارة بعض الجلسات و حلقات النقاش التي تعقدها الغرفة.

 5.2عقد حلقات النقاش التخصصية لألعضاء للتعامل مع متطلبات التنمية
والتحديات وفقأ لطبيعة النشاط االقتصادي وملتقيات مجموعات العمل.
تحرص غرفة عجمان على رعاية مصالح أعضائها و تقديم المزيد من آليات الرعاية و التسويق واإلدارة
لألعضاء من خالل وضع خطة ملتقيات سنوية لألعضاء لمناقشة متطلبات التنمية والتعامل مع
التحديات التي تواجه تلك المؤسسات.

مواصفات الخدمة:

•إتاحة الفرصة لألعضاء حاملي بطاقة امتيازات العضوية حضور حلقات النقاش التخصصية و
تبادل اآلراء و المقترحات لتحسين األداء بشكل عام في مجال النشاط.
•التعاون و التنسيق بين غرفة عجمان و المؤسسات العاملة في القطاعات المختلفة على
التعامل مع التحديات التي تواجهها تلك المؤسسات إداريا و ماليا و تسويقيا و تنمية الحلول
المالئمة لها.
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تصنيف امتيازات العضوية تبعا للفئات
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تحرص غرفة عجمان على رعاية مصالح المؤسسات العاملة بإمارة عجمان و مساعدتها في تحقيق
أهدافها المختلفة ،و ذلك من خالل الخدمات التي تقدمها الغرفة و من خالل خدمات امتيازات
العضوية و المستحدثة من قبل الغرفة ،و ذلك استنادا إلى تصنيف نشاط و فئات المؤسسات
باإلمارة و ذلك على النحو التالى:

امتيازات عضوية الفئة األولى

3 .3رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية االقتصادية واالتحادية و المحلية.
4 .4تنمية التعاون و التجارة البينية بين المؤسسات.

5 .5تنمية التعاون و التجارة بين المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة التجارية و الصناعية و
المؤسسات المحلية.
6 .6استخدام قواعد البيانات.

7 .7اولية الحصول على المعلومات المتعلقة بالفرص االستثمارية والمشاركة في المعارض الخارجية.
8 .8الحصول على المعلومات المتعلقة بمزاولة األنشطة االقتصادية.
9 .9دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
1010الدعم والوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.

1111الحصول على شهادات التزكية.

1212الحصول على شهادات التقدير.

1313نشر قصص نجاح المؤسسات عبر وسائل التواصل االجتماعي للغرفة.

1414استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة و مواقعها على االنترنت.

1515الحصول على الخصومات المختلفة على البرامج و الورش التدريبية و المؤتمرات التي تقدمها
الغرفة.
1616المشاركة في حلقات النقاش التخصصية التي تنظمها الغرفة.

امتيازات عضوية الفئة الثانية

1 .1رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية ،االقتصادية ،االتحادية و المحلية.
2 .2تنمية التعاون والتجارة البينية بين المؤسسات.

3 .3تنمية التعاون والتجارة بين المؤسسات العاملة بالمناطق الحرة التجارية و الصناعية والمؤسسات
المحلية.
4 .4استخدام قواعد البيانات.

5 .5الحصول على معلومات مزاولة األنشطة االقتصادية.

6 .6دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
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7 .7الدعم و الوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.
8 .8الحصول على شهادات التزكية.

9 .9الحصول على شهادات التقدير.

1010استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة و مواقعها على اإلنترنت.

1111الحصول على الخصومات المختلفة على البرامج و الورش التدريبية و المؤتمرات التي تقدمها
الغرفة.
1212المشاركة في حلقات النقاش التخصصية التي تنظمها الغرفة.

امتيازات عضوية الفئة الثالثة

1 .1رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية ،االقتصادية ،االتحادية و المحلية.
2 .2تنمية التعاون و التجارة البينية بين المؤسسات.

3 .3الحصول على معلومات مزاولة األنشطة االقتصادية.

4 .4دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
5 .5الدعم و الوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.
6 .6الحصول على شهادات التقدير

7 .7استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة و مواقعها على االنترنت.

8 .8المشاركة في حلقات النقاش التخصصية للتعامل مع متطلبات التنمية والتحديات .

امتيازات عضوية الفئة الرابعة
1 .1رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية ،االقتصادية واالتحادية.
2 .2تنمية التعاون و التجارة البينية بين المؤسسات.

3 .3الحصول على معلومات مزاولة األنشطة االقتصادية.

4 .4دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
5 .5الدعم و الوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.

6 .6الحصول على شهادات التقدير.
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ملحق رقم 1

قائمة ببعض القوانين االتحادية

 - 1القوانين االتحادية التي تنظم أنشطة األعمال االقتصادية والتجارية
• القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية

• القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1975في شأن السجل التجاري

• قانون اتحادي رقم ( )91لسنة  2016في شأن مكافحة الغش التجاري

• القانون االتحادي رقم ( )13لسنة  2006بشأن حماية الملكية الصناعية

• القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2014في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة

• القانون االتحادي رقم ( )02لسنة  2016في شأن رهن األموال المنقولة ضمانا لدين

• القانون االتحادي رقم ( )73لسنة  1992م في شأن العالمات التجارية

• القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  1997في شأن قمع الغش والتدليس في المعامالت
التجارية

• القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2006م في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية
• القانون االتحادي رقم ( )81لسنة  1981م بشأن تنظيم الوكاالت التجارية

• القانون االتحادي رقم ( )82لسنة  2001م بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
• القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2012م في شأن تنظيم المنافسة

• القانون االتحادي رقم ( )42لسنة  2006م في شأن حماية المستهلك
• القانون االتحادي رقم ( 1993 )81م بإصدار قانون المعامالت التجارية

• القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000م في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية
والسلع

• القانون االتحادي رقم ( )71لعام  2002بشان تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات
االختراع والرسوم والنماذج الصناعية

• القانون االتحادي رقم ( )31لسنة  2007بشان السلع الخاضعة لرقابة االستيراد والتصدير
• القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2004في شان المناطق المالية الحرة

• القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  2015بتعديل القانون رقم  2لسنة  1989في شأن
السماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة
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 - 2قوانين الموارد البشرية والعمالة
• قانون العمل  -وزارة الموارد البشرية والتوطين

• العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل -القرار الوزاري رقم ( )764لعام 2015

• شروط وضوابط انتهاء عالقة العمل القرار الوزاري رقم ( )765لعام 2015

• منح العامل تصريح عمل جديد لالنتقال من منشأة الى أخرى  -القرار الوزاري رقم ()766
لعام 2015

 - 3قوانين قوانين المؤسسات المالية و غسيل األموال
• القوانين واألنظمة واإلجراءات المطبقة في دولة اإلمارات بشأن مواجهة غسل

األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب

• القوانين واألنظمة والتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي الخاصة بكافة البنوك
والمؤسسات المالية

• القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  1985بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات
االستثمارية اإلسالمية

 - 4قوانين متعلقة بشركات األمن الخاصة
• القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  2006بشأن شركات األمن الخاصة

• قرار وزاري رقم ( )557لسنة - 2008الالئحة التنفيذية للقانون االتحادي رقم ( )37لسنة
 2006بشأن شركات األمن الخاصة

 - 5قوانين وأنظمة توفر الحماية للعمال من حيث الصحة السالمة والبيئة
• قرار وزاري رقم ( )401لسنة  - 2015تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة

• القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  2015بشأن مكافحة االتجار بالبشر  -وزارة العدل

 - 6قوانين ضريبة القيمة المضافة
• مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في شأن الضريبة االنتقائية

• مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة
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• مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )13لسنة  2016بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب
• قانون اإلجراءات الضريبية في دولة اإلمارات

• قرار مجلس الوزراء رقم ( )52لسنة  2017بشأن الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون
االتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة

• شرح ضريبة القيمة المضافة  -الهيئة االتحادية للضرائب

• التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة  -الهيئة االتحادية للضرائب

• مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )13لسنة  2016بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب
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