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المقدمة
تــم اعــداد هــذا الدليل بهــدف تعريف و تزويــــد 
عجمــان   وصناعــة  تجــارة  غرفــة  متعاملــــي 
ــا  ــي يحتاجونهــ ــات التــ ــات واإللي بالمعلومــ
لضمــــان إتمــام وإنجــــاز معامالتهم واإلجابة 
الدليـــل  بــأن  علمــًا  استفســــاراتهم،  عــن 
يعـــرض الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الغرفــة، 
ــى  ــول عل ــات الحص ــة بمتطلب ــك التوعي وكذل
معلومــات  مــن  تتحيــه  بمــا  خدمــة.،  كل 
ــي  ــات الت ــك الخدم ــول تل ــة ح ــاملة ووافي ش
يمكــن الحصــول عليهــا مــن زيــارة مركــز تقديــم 
الخدمــة ، أو عنــد طريــق الموقــع اإللكترونــي 
الــذي يوفــر ) المحادثــة الفوريــة( و)االســتالم 
صفحــات  إلــى  إضافــة  الطلــب(  حالــة  عــن 
الغرفــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

إلــى  الوصــول  علــى  حرصنــا  إطــار  وفــي  
ــا علــى اختــالف شــرائحم ولغاتهــم،  متعاملين
مــن  العديــد  الغرفــة  فــي  أطلقنــا  فقــد 
المبــادارت التــي شــملت لقــاءات مباشــرة 
ــادات الغرفــة علــى مختلــف المســتويات  لقي
واالســتماع إلــى آراءهــم ومقترحاتهــم، كمــا 
قمنــا بالعديــد مــن الزيــارات الميدانيةلمنشــآتنا 
اتفاقيــة  وضــع  عــن  فضــاًل  االقتصاديــة  
ومراقبــة  متابعتهــا  تتــم  خدمــة  مســتوى 
أســبوعي،  بشــكل  بهــا  إللتــزام  مســتوى 
ــم أفضــل الخدمــات  بهــدف التأكــد مــن تقدي
لمتعاملــي، وضمــان تقديــم كافــة الخدمــات 

وفــق معاييرالجــودة والكفــاءة. 
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عجمــان  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  فــي  نؤمــن 
بأهميــة توافــر المعلومــات واألدلــة النوعيــة 
المتخصصــة بإعتبارهــا مــن العوامــل الرئيســية 
تعزيــز  و  األعمــال  بيئــة  جاذبيــة  زيــادة  فــي 
تنافســية إقتصــاد اإلمــارة بشــكل عــام، ويشــكل 
ــد  ــة لتزوي ــان« منص ــة عجم ــات غرف ــل خدم »دلي
ــات  ــة خدم ــال بماهي ــع األعم ــآت ومجتم المنش
وقنــوات  والمتطلبــات  واإلجــراءات  الغرفــة 
التقديــم علــى الخدمــة لالســتفادة منهــا، األمــر 
ــال  ــة األعم ــهيل ممارس ــي تس ــهم ف ــذي يس ال
ــة  ــتثمارات الخارجي ــذب االس ــل ج ــع عوام وتنوي

لمســتثمرين. وا

 سعادة المهندس عبداهلل المويجعي
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان كلمة 

رئيس 
مجلس 
اإلدارة
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تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان مــن خــالل 
ــى  ــان«، إل ــة عجم ــات غرف ــل خدم ــالق »دلي إط
توفيــر قاعــدة معلوماتيــة تفصيليــة حــول كافــة 
ألعضائهــا  الغرفــة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات 
ومتعامليهــا مــن الشــركات والمصانــع واألفراد، 
المنشــأ  وشــهادات  العضويــة  )خدمــات 
والتصديقــات والخدمــات القانونيــة وخدمــات 
وخدمــات  عجمــان  أعمــال  ســيدات  مجلــس 
ــان  ــة عجم ــاري(، وغرف ــم التج ــق والتحكي التوفي
ملتزمــة بإصــدار األدلــة وتحديثهــا بشــكل مســتمر 
االعمــال  مجتمــع  تزويــد  علــى  منهــا  حرصــًا 
بمســتجدات التقديــم علــى الخدمــات بهــدف 
اختصــار الوقــت والمجهــود وضمــان إســتمرارية 

ونمــو األعمــال. 

 سعادة سالم السويدي
المدير العام كلمة 

المدير 
العام
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عن غرفة 
تجارة وصناعة 

عجمان

تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان عــام 1977 بمرســوم أميري 
أصــدره المغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ راشــد بــن حميــد بــن 
راشــد النعيمــي. وقــد أدرك -رحمــه اهلل- الــدور الــذي يمكــن أن 
تقــوم بــه غرفــة التجــارة فــي ترســيخ المكانــة االقتصاديــة لإلمــارة، 
وتنظيــم العمــل فــي القطــاع التجــاري والصناعي والزراعي، ونشــر 
الوعــي الخــاص بهــذه القطاعــات بيــن كافــة فئــات المجتمع.وفي 
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عــام 2018 أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد 
النعيمــي، عضــو المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم إمــارة 
عجمــان المرســوم األميــري رقــم )4(، بشــأن إعــادة تنظيــم 
غرفــة التجــارة والصناعــة، وتوســيع دائــرة اختصاصاتهــا 
الضخمــة  االقتصاديــة  التطــورات  لتواكــب  وأنشــطتها 

وعمليــة التحــول الرقمــي.
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رؤيتنا

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام 
يواكب المستقبل

رسالتنا

تمثيل وحماية مصالح مجتمع أعمال إمارة عجمان وقيادة جهود 
التوعية والشراكات لتحقيق النمو المستقبلي المستدام

الغايات االستراتيجية :

· الغاية األولى: تعزيز استدامة ونمو مجتمع األعمال 	

· الغاية الثانية: استشراف وصناعة مستقبل األعمال	

· الغاية الثالثة: تعزيز ممكنات التنافسية والريادة	

الخارطة 
اإلستراتيجية 

للغرفة
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 أهدافنا 

· تقديــم خدمــات اســتباقية تفــوق توقعــات األعضــاء وتعــزز مســاهمتهم فــي التنميــة 	
االقتصاديــة

· ــا 	 ــطتها بم ــر انش ــا وتطوي ــاء به ــطة واالرتق ــرة والمتوس ــات الصغي ــن المؤسس تمكي
ــوع ــتقبلي متن ــاد مس ــم اقتص ــي دع ــادي ف ــا الري ــم دوره يدع

· ومعاييــر 	 المجتمعيــة  المســؤولية  تبنــي  علــى  االقتصاديــة  المنشــئات  تشــجيع 
االخضــر واالقتصــاد  المســتدامة  التنميــة  ومتطلبــات 

· ــر 	 ــع وتطوي ــرص التوس ــم ف ــددة تدع ــة متج ــة عالمي ــات اقتصادي ــبكة عالق ــر ش تطوي
ــتثمار ــة لإلس ــة مثالي ــارة كوجه ــج لالم ــال والتروي األعم

· ترســيخ نهــج تشــاركي يضمــن تطويــر سياســات واســتراتيجيات مســتقبلية مرنــة  تعــزز 	
مســاهمة القطاعــات المختلفــة فــي زيــادة الناتــج المحلــي لالمــارة

· ــة 	 ــن مواكب ــة م ــات المختلف ــن القطاع ــة وتمكي ــة والصناعي ــح التجاري ــة المصال حماي
ــواق ــة االس ــال وديناميكي ــة األعم ــي بيئ ــارعة ف ــرات المتس المتغي

· ــكار 	 ــادة واالبت ــة وترســيخ ثقافــة مؤسســية قائمــة علــى الري ــز االســتدامة المالي تعزي
ــز والتمي

· تعزيز كفاءة رأس المال البشري وخلق بيئة عمل سعيدة ومحفزة	

· تسخير التحول الرقمي وإدارة البيانات لتحقيق األوليات ودعم اتخاذ القرار	

· تصميم وتنفيذ نموذج تشغيلي متكامل يعزز الحوكمة والمرونة والتشاركية	

 قيمنا  الجوهرية :

· الريادة و االبتكار	

· االستباقية والتركيز على المتعامل	

· المرونة والتشاركية	

· السعادة وااليجابية	
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· المدة الزمنية للخدمة : 	
يدل هذا على المدة المستغرفة للتقديم واستالم الخدمة 

· الدليل :	
 دليل الخدمات التي تؤمنها جهة ما للمتعاملين 

· الغرفة : 	
غرفة تجارة وصناعة عجمان 

· الخدمة : 	
سلسلة من األنشطة أو العمليات التي تقوم بها الغرفة أو 

جهات أخرى تنوب عنها بهدف تلبية احتياجات وتوقعات 
متعامليها سعيًا إلضافة قيمة معنية للمتعاملين 

· هيكلية الخدمة : 	
هي عبارة عن تحديد نوع الخدمة سواء كانت رئيسية أو 

فرعية 
· الخدمة الرئيسية : 	

وهي مجموعة من الخدمات تقوم الغرفة بتقديمها وتعتبر 
المظلة التي تجمع تحتها الخدمات الفرعية

· رمز الخدمة : 	
هو عبارة عن رمز تعريفي مكون من حروف وأرقام لكل 

خدمة لتميزها عن غيرها من الخدمات 
· الخدمة الفرعية :	

 هي الخدمات التي تلتحق بالخدمات الرئيسية وفقًا لنوع 
المتعاملين أو غرض الخدمة 

· اسم الخدمة :	
 يستخدم االسم للتعريف عن الخدمة وما يميزها عن الخدمات 

األخرى
· وصف الخدمة : 	

هو شرح مبسط ودقيق للخدمة بحيث يتمكن المتعاملون 
من فهم نوع وهدف الخدمة 

· الرسوم : 	
هو المبلغ المالي الذي يسدده المتعامل نظير حصوله على 

الخدمة 

التعريفات
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· المستفيد من الخدمة : 	
هي الفئات التي تستفيد من الخدمة المقدمة كـأعضاء الغرفة أو المستثمرين أو 

األفراد ، وتتم اإلشارة إلى أكثر من فئة إذا تطلب األمر. 
· قنوات تقديم الخدمة : 	

وسيلة تواصل بين المتعاملين والجهة الحكومية ويتم تقديم الخدمات عبرها مثاًل ) 
زيارة مبنى الغرفة – مركز تقديم الخدمة / الموقع اإللكتروني / التطبيق الذكي وما 

يستحدث من قنوات. 
· الوثائق المطلوبة :	

 هي المستندات التي تقوم الغرفة بطلبها من المتعامل للحصول على الخدمة 

· مركز الخدمة :	
 هو المقر الذي يقوم من خالله الوكيل المعتمد باستقبال المتعاملين وتقديم 

الخدمات 
· الوكيل المعتمد : 	

الشركة أو المؤسسة الخاصة التي يتم توقيع اتفاقية تقديم الخدمات من جانب 
الغرفة لتقديم خدماتها وفقًا للضوابط واالشتراطات التي تحتوي عليها االتفاقية 

المذكورة .
· ارتباط الخدمة : 	

يوضح اذا كان هناك ترابط بين الخدمة المقدمة من الغرفة وأية خدمات من جهات 
أخرى 

· قنوات/أوقات تقديم الخدمة :	
 يوضح ما هي القنوات التي يمكن من خاللها تقديم الخدمة مثل القنوات التقليدية 

و القنوات الذكية واإللكترونية 
· اإلدارة المسؤولة عن تنفيذ الخدمة :	

 يوضح أية إدارة هي المعنية في الغرفة بهذه الخدمة 
· آلية الدفع : 	

يوضح اآللية المعتمدة من الغرفة للدفع مثل منصة عجمان للدفع الذكي »سداد 
)AjmanPay( ”عجمان

· شروط الخدمة : 	
هي عبارة عن المتطلبات التي تحددها الغرفة للحصول على الخدمة مثل فاتورة 

البضاعة الصادرة عن الشركة بختم وتوقيع صاحب الشركة أو الشخص المخول 
بالتوقيع حين التقديم على خدمة طلب اصدار شهادة منشأ. 
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قنوات تقديم 
الخدمات   
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تعتبــر الغرفــة واحــدة مــن أهــم المؤسســات واإلدارات التــي تخــدم 
ــة  ــح االقتصادي ــل المصال ــى تمثي ــل عل ــث تعم ــاص، حي ــاع الخ القط
ــا  ــز أدواره ــر وتعزي ــدف تطوي ــاع، به ــذا القط ــراد ه ــآت وأف للمنش
االقتصاديــة مــن خــالل تقديــم الخدمــات المختلفــة وتمثيــل مصالــح 
القطــاع المذكــور أمــام الجهــات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى تقديــم 

الدعــم ومعالجــة أي مشــاكل وصعوبــات تواجهــه. 

القنوات الذكية واإللكترونية لتقديم الخدمات
· 	/https://www.ajmanchamber.ae/ar الموقع اإللكتروني

· 	  Ajmanchamber التطبيق الذكي

البريد اإللكترونيرقم الهاتف أيام وساعات العملالمكان

مركز تقديم الخدمة 

)مركز المعلومات 
بمبنى غرفة عجمان(

 األثنين إلى السبت :
 من الساعة

08:00 صباحًا حتى 
الساعه 8:00 مساَء

8007080070@ajman.ae
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بطاقات 
الخدمات
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أواًل:  عضوية المنشآت االقتصادية :
طلب تسجيل انتساب العضوية للمنشآت االقتصادية

 

MEE-2)ةمدخ ةقاطب(      

 ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا باستنا لیجست بلط ةمدخلا مسا

 نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت
 مھباستنا لیجست ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل

 ةدافتسالل نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضعل
 باستنا لیجست متی .مھل ةمدقملا تامدخلا نم
 ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا

 دنع نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت
 ةھج نم ةیداصتقا ةصخر ىلع لوصحلا

 .ةرامإلاب صیخرتلا
 ةیئارجا ةمدخ ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجوی ال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

  

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

1 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 رادم ىلع ةعاس 24
 عوبسالا

 ً ایظحل

2 

 )صیخرتلا تاھج طبار( -  -  يكذلا قیبطتلا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 رادم ىلع ةعاس 24
 عوبسالا

 ً ایظحل

3 

 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ةدمتعملا زكارملا ىدل

 صیخرتلا تاھج نم
 يداصتقالا

 ً ایظحل

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

  ةیداصتقالا تآشنملا نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

 ةمدخلا موسر

 مھرد 5500  - ىلوألا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 2500 - ةیناثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 2000 - ةثلاثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 1000 - ةعبارلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 500 - ةسماخلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست

 مھرد 1500 - أ ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 500 - ب ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست

 عفدلا ةیلآ
 "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم

)AjmanPay( 
 

 ةرامإلاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش
 

   

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا باستنا لیجست 1
ً ایظحل .ةرامإلاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقا ةصخر ىلع لوصحلا دنع

 

 

 

 

 

  
 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش ةمدخلا جرخم

  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا لاصتالا ماقرأ

80070@ajman.ae 80070  

 

MEE-2)ةمدخ ةقاطب(      

 ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا باستنا لیجست بلط ةمدخلا مسا

 نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت
 مھباستنا لیجست ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل

 ةدافتسالل نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضعل
 باستنا لیجست متی .مھل ةمدقملا تامدخلا نم
 ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا

 دنع نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت
 ةھج نم ةیداصتقا ةصخر ىلع لوصحلا

 .ةرامإلاب صیخرتلا
 ةیئارجا ةمدخ ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجوی ال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

  

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

1 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 
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 عوبسالا

 ً ایظحل

2 

 )صیخرتلا تاھج طبار( -  -  يكذلا قیبطتلا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 
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 عوبسالا

 ً ایظحل

3 

 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ةدمتعملا زكارملا ىدل

 صیخرتلا تاھج نم
 يداصتقالا

 ً ایظحل

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

  ةیداصتقالا تآشنملا نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

 ةمدخلا موسر

 مھرد 5500  - ىلوألا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 2500 - ةیناثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 2000 - ةثلاثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 1000 - ةعبارلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 500 - ةسماخلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست

 مھرد 1500 - أ ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 500 - ب ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست

 عفدلا ةیلآ
 "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم

)AjmanPay( 
 

 ةرامإلاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش
 

   

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا باستنا لیجست 1
ً ایظحل .ةرامإلاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقا ةصخر ىلع لوصحلا دنع

 

 

 

 

 

  
 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش ةمدخلا جرخم

  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا لاصتالا ماقرأ

80070@ajman.ae 80070   

MEE-2)ةمدخ ةقاطب(      

 ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا باستنا لیجست بلط ةمدخلا مسا

 نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت
 مھباستنا لیجست ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل

 ةدافتسالل نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضعل
 باستنا لیجست متی .مھل ةمدقملا تامدخلا نم
 ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا

 دنع نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت
 ةھج نم ةیداصتقا ةصخر ىلع لوصحلا

 .ةرامإلاب صیخرتلا
 ةیئارجا ةمدخ ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجوی ال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

  

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

1 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 
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 عوبسالا

 ً ایظحل

2 

 )صیخرتلا تاھج طبار( -  -  يكذلا قیبطتلا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 رادم ىلع ةعاس 24
 عوبسالا

 ً ایظحل

3 

 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ةدمتعملا زكارملا ىدل

 صیخرتلا تاھج نم
 يداصتقالا

 ً ایظحل

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

  ةیداصتقالا تآشنملا نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

 ةمدخلا موسر

 مھرد 5500  - ىلوألا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 2500 - ةیناثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 2000 - ةثلاثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 1000 - ةعبارلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 500 - ةسماخلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست

 مھرد 1500 - أ ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست
 مھرد 500 - ب ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا لیجست

 عفدلا ةیلآ
 "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم

)AjmanPay( 
 

 ةرامإلاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش
 

   

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا باستنا لیجست 1
ً ایظحل .ةرامإلاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقا ةصخر ىلع لوصحلا دنع

 

 

 

 

 

  
 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش ةمدخلا جرخم

  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا لاصتالا ماقرأ

80070@ajman.ae 80070  

كافة المراكز المعتمدة من جهات الترخيص االقتصادي
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طلب تجديد انتساب العضوية للمنشآت االقتصادية

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا باستنا دیدجت بلط ةمدخلا مسا

 ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت
 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضعل مھباستنا دیدجت ةیداصتقالا

 مالتساو ةیوضعلا باستنا لیجست متی .مھل ةمدقملا تامدخلا نم ةدافتسالل
 دنع نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش

 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا دیدجت

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجوی ال ةمدخلا ىلع
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1 
 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا

https://www.ajmanded.ae/ 
https://www.afz.ae/ 

https://www.amcfz.ae/ 
 رادم ىلع ةعاس 24

 عوبسالا
 ً ایظحل

2 
 )صیخرتلا تاھج طبار( -  -  يكذلا قیبطتلا

https://www.ajmanded.ae/ 
https://www.afz.ae/ 

https://www.amcfz.ae/ 
 رادم ىلع ةعاس 24

 عوبسالا
 ً ایظحل

3 
 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
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 ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 نم ةدمتعملا زكارملا

 صیخرتلا تاھج
 يداصتقالا

 ً ایظحل

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا تآشنملا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةرادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  ةمدخلا موسر

 مھرد 5500  - ىلوألا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت
 مھرد 2500 - ةیناثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت
 مھرد 2000 - ةثلاثلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت
 مھرد 1000 - ةعبارلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت
 مھرد 500 - ةسماخلا ةئفلا ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت

 مھرد 1500 - أ ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت
 مھرد 500 - ب ةئفلا ةرحلا قطانملا نم ةصخرملا ةأشنملل ةیوضعلا دیدجت

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ

 ةرامإلاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

  

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 نیلماعتملل ينورتكلالا دیربلا ربعً ایئاقلت ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش مالتساو ةیوضعلا باستنا دیدجت 1
ً ایظحل .ةرامإلاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا دیدجت دنع

 

 

 

 

 

  

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةینورتكلالا ةیوضعلا ةداھش ةمدخلا جرخم

  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا لاصتالا ماقرأ

كافة المراكز المعتمدة من جهات الترخيص االقتصادي



دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان 24

      )ةمدخ ةقاطب(MEE-3طلب تعديل بيانات العضوية للمنشآت اإلقتصادية

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 تانایب لیدعت متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع تانایب لیدعت نم
 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجویال ةمدخلا ىلع
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 ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 200 - ةیداصتقالا تأشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت  ةمدخلا موسر

 ةرامالاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت  ةیوضعلا تانایب لیدعت 1
ً ایظحل .ةرامالاب

 

 

 

 

 

 

 

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا تانایب لیدعت ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 

 
 

 

MEE-3)ةمدخ ةقاطب(      

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 تانایب لیدعت متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع تانایب لیدعت نم
 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجویال ةمدخلا ىلع
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 ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 200 - ةیداصتقالا تأشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت  ةمدخلا موسر

 ةرامالاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت  ةیوضعلا تانایب لیدعت 1
ً ایظحل .ةرامالاب

 

 

 

 

 

 

 

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا تانایب لیدعت ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 

 
 

 

MEE-3)ةمدخ ةقاطب(      

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 تانایب لیدعت متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع تانایب لیدعت نم
 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجویال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق
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 ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 200 - ةیداصتقالا تأشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت  ةمدخلا موسر

 ةرامالاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت  ةیوضعلا تانایب لیدعت 1
ً ایظحل .ةرامالاب

 

 

 

 

 

 

 

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا تانایب لیدعت ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا
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  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 تانایب لیدعت متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع تانایب لیدعت نم
 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجویال ةمدخلا ىلع
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 ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 200 - ةیداصتقالا تأشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت  ةمدخلا موسر
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 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت  ةیوضعلا تانایب لیدعت 1
ً ایظحل .ةرامالاب

 

 

 

 

 

 

 

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا تانایب لیدعت ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 

 
 

 

MEE-3)ةمدخ ةقاطب(      

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 تانایب لیدعت متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع تانایب لیدعت نم
 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجویال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

1 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ً ایظحل عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24

2 

 )صیخرتلا تاھج طبار( -  -  يكذلا قیبطتلا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ً ایظحل عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24

3 

 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 200 - ةیداصتقالا تأشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت  ةمدخلا موسر

 ةرامالاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت  ةیوضعلا تانایب لیدعت 1
ً ایظحل .ةرامالاب

 

 

 

 

 

 

 

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا تانایب لیدعت ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 

 
 

 

MEE-3)ةمدخ ةقاطب(      

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 تانایب لیدعت متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع تانایب لیدعت نم
 .ةرامالاب صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجویال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

1 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ً ایظحل عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24

2 

 )صیخرتلا تاھج طبار( -  -  يكذلا قیبطتلا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ً ایظحل عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24

3 

 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
زكارملا ةفاك )دجو يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 200 - ةیداصتقالا تأشنملل ةیوضعلا تانایب لیدعت  ةمدخلا موسر

 ةرامالاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا لیدعت دنعً ایئاقلت  ةیوضعلا تانایب لیدعت 1
ً ایظحل .ةرامالاب

 

 

 

 

 

 

 

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا تانایب لیدعت ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب إلغاء انتساب العضوية للمنشآت االقتصادية

 

MEE-5)ةمدخ ةقاطب(      

  ةمدخلا فصو ةیداصتقالا تآشنملل ةیوضعلا باستنا ءاغلا بلط ةمدخلا مسا
 ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت

 باستنا ءاغلا متی .نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضعل مھباستنا ءاغلا نم
 . ةرامإلاب  صیخرتلا ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا ءاغلا دنعً ایئاقلت ةیوضعلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 )تامدخلا لماكت ةیقافتا بجومب( دجوی ال ةمدخلا ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا

 

 

 

 

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

1 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - ينورتكلالا عقوملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ً ایظحل عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24

2 

 )صیخرتلا تاھج طبار( - - يكذلا قیبطتلا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 ً ایظحل عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24

3 

 يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا
https://www.ajmanded.ae/ 

https://www.afz.ae/ 
https://www.amcfz.ae/ 

 صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا زكارملا ىدل ةمدخلا میدقت تاقوأ
 ً ایظحل يداصتقالا

زكارملا ةفاك )دجو نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةدمتعملا    

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 

  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 500 - ةیداصتقالا ةأشنملل ةیوضعلا ءاغلا  ةمدخلا موسر

 ةرامإلاب يداصتقالا صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

  

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 ةھج نم ةیداصتقالا ةصخرلا ءاغلا دنعً ایئاقلت ةیوضعلا باستنا ءاغلا 1
ً ایظحل .ةرامألاب صیخرتلا

 

 

 

 

 
  

 ً ایظحل ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیوضعلا باستنا ءاغلا ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب إصدار شهادة عضوية ذكية ذات مواصفات أمنية عالية

 تاذ ةیكذ ةیوضع ةداھش ىلع لوصحلا نم نیلماعتملا ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو ةیلاع ةینمأ تافصاوم تاذ ةیكذ ةیوضع ةداھش رادصإ بلط ةمدخلا مسا
 ةیلاع ةینمأ تافصاوم

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 دجوی ال ةمدخلا ىلع

 

 

 

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع

 ارھظ 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 )يمسرلا لمعلا مایأ(

  قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو   

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ءاضعأ

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادإ ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 100  ةمدخلا موسر

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5  بلطلا میدقت 1

  قئاقد 3 ةقفاوملا ىلع لوصحلاو ةرادالا لبق نم بلطلا ةعجارم 2

 ةینمأ تافصاوم تاذ ةیكذ ةیوضع ةداھش مالتسا و موسرلا دادس 3
  نیتقیقد ةیلاع

  قئاقد 10 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیلاع ةینمأ تافصاوم تاذ ةیكذ ةیوضع ةداھش ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 

 

 



27تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

طلب معلومات عن عضوية منشأة اقتصادية

 ىلع لوصحلا نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو ةیداصتقا ةأشنم ةیوضع نع تامولعم بلط ةمدخلا مسا
 ةیراجت تاقفص دقع ضرغل ةرامالاب ةیداصتقالا تآشنملا ةیوضع تانایب

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةأشنملا متخب عیقوتلاب لوخملا لمعلا بحاص نم ةلاسر ةمدخلا ىلع

 

 

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 ارھظ 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
  قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو   

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل نیصخرملا لامعالا باحصا

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادا ةمدخلا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 100  ةمدخلا موسر

 ةلودلاب صیخرتلا تاھج نم ةیداصتقالا ةطشنالا ةلوازمل ةیراس ةیداصتقا ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5 بلطلا میدقت 1

  ةقیقد 3 ةقفاوملا ىلع لوصحلاو ةرادالا لبق نم بلطلا ةعجارم 2

  ةقیقد 2 ةقفاوملا ىلع لوصحلا 3

  ةقیقد 10 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةیداصتقالا ةأشنملا ةیوضع تانایب ةفرغلا نم ةلاسر ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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ثانيًا: شهادات المنشأ والتصديقات :
طلب إصدار شهادة منشأ

 ، اھریدصت دارملا ةعاضبلل أشنم ةداھش رادصإ نم نیلماعتملا ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو أشنم ةداھش رادصإ بلط ةمدخلا مسا
 .بلطلاب ةقفرملا ةروتافلا قفو رادصإلا نوكیو

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا ىلع

 .عیقوتلاب لوخملا صخشلا وأ ةكرشلا بحاص عیقوتو متخب ةكرشلا نع ةرداصلا ةعاضبلا ةروتاف - 1
 )ةئبعتلا ةمئاق ىلع ةقفاوملا لیمعلا بلط اذإ( ةئبعتلا ةمئاق .2
 )ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ةعنصم ةعاضبلا تناك لاح يف(  عناصملا ریغل عنصملا ةروتاف .3
 )ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود يف ةعنصم ةعاضبلا تناك لاح يف(  عناصملا ریغل عنصملا ةصخر .4
  )تارایسلا ریدصت ةلاح يف( يكرمجلا نایبلا ةقاطب وأ تالصاوملاو قرطلا ةئیھ نم ریفستلا ةداھش .5

 

 

 

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع ةعانصو

 ارھظ 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 )يمسرلا لمعلا مایأ(

  قئاقد 5

 ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو نإ(   

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  ةیعانص تاسسؤم  - ةماع ةیراجت تاكرش

 نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادإ ةمدخلا ذیفنت

  ةمدخلا موسر

 مھرد 5000 غلبت يتلا ریتاوفلل ، مھرد 35 
 مھرد 40,000 ىتح 5000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 85 
 مھرد 100,000 ىتح 40,000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 105 
 مھرد 500,000 ىتح 100,000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 155 
 مھرد 1,000,000 ىتح 500,000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 205 
 مھرد 3,000,000 ىتح 1,000,000  ، مھرد 405 
 مھرد 5,000,000 ىتح 3,000,000 ریتاوفلل ، مھرد 505 
 مھرد 5,000,000 اھتمیق زواجتت يتلا ریتاوفلل ، مھرد 605 

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5  بلطلا میدقت 1

  قئاقد 3 ةقفاوملا ىلع لوصحلاو ةرادالا لبق نم بلطلا ةعجارم 2

  نیتقیقد ةینورتكلإلا أشنملا ةداھش مالتسا و موسرلا دادس 3

 زاجنإل يلكلا نمزلا
 ةمدخلا

  قئاقد 10

  ةینورتكلإلا أشنملا ةداھش ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب إصدار شهادة لمن يهمه األمر

 لیلدك نامجع ةفرغ نم ددحم حیرصت ىلع لوصحلا نم نیلماعتملا ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو رمألا ھمھی نمل ةداھش رادصإ بلط ةمدخلا مسا
 .لمع ھیدل سیل وأ ھیدل بلطلا مدقم نأ ىلع

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
   )نامجع ةفرغ ءاضعأ ریغل( بلطلا مدقمل ةیوھلا ةقاطب نم ةخسن ةمدخلا ىلع

 
 

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 ارھظ 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
  قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو   

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  دارفأ

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادإ ةمدخلا

  ةمدخلا موسر

 مھرد 5000 غلبت يتلا ریتاوفلل ، مھرد 35 
 مھرد 40,000 ىتح 5000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 85 
 مھرد 100,000 ىتح 40,000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 105 
 مھرد 500,000 ىتح 100,000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 155 
 مھرد 1,000,000 ىتح 500,000 نیب ریتاوفلل ، مھرد 205 
 مھرد 3,000,000 ىتح 1,000,000  ، مھرد 405 
 مھرد 5,000,000 ىتح 3,000,000 ریتاوفلل ، مھرد 505 
 مھرد 5,000,000 اھتمیق زواجتت يتلا ریتاوفلل ، مھرد 605 

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5 ةبولطملا تادنتسملا قافرإو بلطلا میدقت 1

  قئاقد 3 ةقفاوملا ىلع لوصحلا و ةصتخملا ةرادالا لبق نم بلطلا ةعجارم 2

 رمألا ھمھی نمل ةداھش مالتسا و موسرلا دادس 3
  نیتقیقد   ةینورتكلإلا

  قئاقد 10 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  ةینورتكلإ رمألا ھمھی نمل ةداھش  ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب التصديق على صحة التوقيع

 نیضوفملا عیقاوت ةحص نم ققحتلا نم نیلماعتملا ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو عیقوتلا ةحص ىلع قیدصتلا بلط ةمدخلا مسا
 اھقیدصت دارملا ةمدقملا تادنتسملا ىلع ةفرغلا لبق نم عیقوتلاب

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا ىلع لوصحلل

 اھقیدصت دارملا دنتسملا.1
 عیقوتلاب نیلوخملا ةقاطب .2
 بلطلا مدقمل ةینطولا ةیوھلا ةقاطب نم ةخسن .3

 

 

 

 
 

 میدقت تاقوأ/تاونق
 ةمدخلا

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع ةعانصو

 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
  قئاقد 5

 ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو نإ(   

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

  نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ءاضعأ

 نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  تالماعملاو ةیوضعلا تامدخ ةرادإ ةمدخلا ذیفنت

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 100  ةمدخلا موسر

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ةیوضع ةمدخلا میدقت طورش

 

 

 

 

 ةمدخلا میدقت تاغل
   يبرع

   يزیلجنا

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5 ةبولطملا تادنتسملا قافرإو بلطلا میدقت 1

  ةقیقد 3 ةقفاوملا ىلع لوصحلا و ةصتخملا ةرادالا لبق نم بلطلا ةعجارم 2

  نیتقیقدً اینورتكلإ قدصملا دنتسملا مالتسا و موسرلا دادس 3

 زاجنإل يلكلا نمزلا
 ةمدخلا

  قئاقد 10

 ً اینورتكلإ قدصم دنتسم ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 

 

 



31تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

ثالثًا : الخدمات القانونية :
طلب وساطة تجارية

 ةدعاسمب ةیدو ةقیرطب ةیراجتلا تاعازنلا لح نم نیلماعتملا ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو ةیراجت ةطاسو بلط ةمدخلا مسا
 ةفرغلا يف نینوناقلا نیراشتسملا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا ىلع

 ةمدخلا بلط جذومن ةئبعت .1
 )ىرخأ ةمعاد قئاثو ةیأ ،ریتاوفلا ،دوقعلا( عازنلاب ةقلعتملا تادنتسملا ةفاك .2
 )نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ يف وضع ریغ بلطلا مدقم ناك لاح يف( تارامالا فرغ نم ةیراس ةیوضعلا ةداھش نم ةروص .3

 

  

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

  ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

  قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع

 03:30 ھعاسلا ىتح احابص 07:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
  قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو   

 تائف / نودیفتسملا 
  نیلماعتملا

نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ءاضعأ   

  )تارامالا ةلود نم ةرداصلا ةیداصتقالا صخرلا باحصأ نم تارامالا فرغ ءاضعأ( تارامالا ةلودب لامعالا باحصأ نم ءاضعالا ریغ

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
  ةینوناقلا تامدخلا ةرادإ ةمدخلا

  ةمدخلا موسر

 :مھرد 50,000 ىتح عازن ضف بلط .1
 مھرد 200 = رخآ وضع دض وضع نم مدقم
 مھرد 400 = ءاضعألا دحأ ىلع ءاضعألا ریغ نم مدقم
 100,000 ىتحو مھرد 50,000 نع دیزی عازن ضف بلط .2 
 مھرد 500 = ءاضعألا ریغو ءاضعألل

 ریغو ءاضعألل مھرد 100,000 نع دیزی عازن ضف بلط .3
 مھرد 1,000 = ءاضعألا

  )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ

 نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ نم ةیراس ةیوضع ةمدخلا میدقت طورش
 تارامالا فرغ نم ةیراس ةیوضع

 

  يبرع ةمدخلا میدقت تاغل
  يزیلجنا

 

  دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ىلع لوصحلا تاوطخ
 ةمدخلا

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5  بلطلا ةئبعت 1

 ةرادالا نم ةیئدبملا ةقفاوملا ىلع لوصحلاو بلطلا ةسارد 2
 ةصتخملا

  لمع موی

   قئاقد 5 موسرلا دادس 3

 ثحبو عامتسالل ةعزانتملا فارطألا عم عامتجالا دعوم دیدحت 4
 مئاقلا عازنلا لحل لولحلا

  لمع مایأ 5

  لمع موی 20 مئاقلا عازنلا لح ىلإ لصوتلا 5

  لمع موی بلطلا قالغإ 6

  لمع موی 40 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

 )نیفرطلل ةخسن( نیفرطلا نم عقوم حلص رضحم :عازنلا لح لاح يف ةمدخلا جرخم
 عازنلا لح يف ةفرغلا يعس جئاتنب دیفت ةیئاضقلا تاھجلل ةھجوم بلطلا مدقمل ةیمسر ةلاسر :قافتالا مدع لاح يف

 

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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رابعًا : خدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم:
طلب خدمة التحكيم

 ردصتو ضرغلا اذھل لكشت میكحت تائیھ ةطساوب ةیراجتلا تاعازنلا ضف ةمدخ  ةمدخلا فصو میكحتلا ةمدخ بلط ةمدخلا مسا
 .فارطالا ةفاكل "ةمزلم" ةیئاھن اماكحا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا

 عازنلا عوضوم دقعلا وا میكحتلا قافتا نم ةخسن

 ىوعد ةفیحص

 ىوعدلاب ةلصتم ىرخا تادنتسم يا

 ةیصخشلا تابثا دنتسم نم ةخسن

 تدجو نا ھینوناق ةلاكو

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

 ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع

 3:30 ةعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
 قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو  

  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 
نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ءاضعأ  

 )تارامالا ةلود نم ةرداصلا ةیداصتقالا صخرلا باحصأ نم تارامالا فرغ ءاضعأ( تارامالا ةلودب لامعالا باحصأ نم ءاضعالا ریغ

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
 يراجتلا میكحتلا و قیفوتلل نامجع زكرم ةمدخلا

  ةمدخلا موسر

 مھرد 500 بلطلا مسر
 ,ھب بلاطملا غلبملا يلامجا نم %3 ةبسنب ةیرادالا موسرلا

 میدقت تقو يراسلا باعتالا لودجل اقفو ددحتو نیمكحملا باعتا
 بلطلا

 )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ

 ةمدخلا میدقت طورش
 عازنلا لحل زكرملل ءوجللا ىلع فارطألا نیب قبسم يباتك قافتإ دوجو

 يمسر لیكوت بجومب ھضوفی نم وأ ایصخش ةقالعلا بحاص ةطساوب بلطلا میدقت

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

 دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

 ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 قئاقد 10 بلطلا ةئبعت 1

 قئاقد 5 موسرلا دادس 2

 قئاقد 5 ىوعدلا تادنتسم میلست 3

 لمع موی كلذب زكرملا ضیوفت وا فرط لك نم مكحم ةیمست 4

 )ىصقأ دحك( نیتنس ىلإ لمع مایأ 10 نم میكحتلا ةئیھ ماما تاسلجلا روضحو ةعباتملا 5

 لمع موی مكحلا رادصا 6

 لمع موی بلطلا قالغا 7

 )ىصقأ دحك( رھشا 6 ىلإ  رھشا 3 نم ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

 يئاھنلا میكحتلا رارق مالتسا  ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
 فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب خدمة التوفيق

 تائیھ وا قفوم ةطساوب قیفوتلا قیرط نع ةیراجتلا تاعازنلا ضف ةمدخ  ةمدخلا فصو قیفوتلا ةمدخ بلط ةمدخلا مسا
 فارطألل "ةمزلم ریغ" ةیئاھن اماكحا ردصتو ضرغلا اذھل لكشت قیفوت

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا

 عازنلا عوضوم دقعلا وا قیفوتلا قافتا نم ةخسن

 ىوعد ةفیحص

 ىوعدلاب ةلصتم ىرخا تادنتسم يا

 ةیصخشلا تابثا دنتسم نم ةخسن

 تدجو نا ھینوناق ةلاكو

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

 ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع

 3:30 ةعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
 قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو  

  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 
نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ ءاضعأ  

 )تارامالا ةلود نم ةرداصلا ةیداصتقالا صخرلا باحصأ نم تارامالا فرغ ءاضعأ( تارامالا ةلودب لامعالا باحصأ نم ءاضعالا ریغ

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
 يراجتلا میكحتلاو قیفوتلل نامجع زكرم ةمدخلا

  ةمدخلا موسر

 موسرلا ،ةدرتسم ریغ مھرد 500 اھرادقو قیفوتلا بلط موسر
 نیقفوملا باعتا ,ھیلع عزانتملا غلبملا نم %3 ةبسنب ةیرادالا
 ةجردو عازنلا عونل اعبت زكرملا ةنجل ةطساوب بلط لكل ددحتو

 هدیقعت

 )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ

 ةمدخلا میدقت طورش
 عازنلا لحل زكرملل ءوجللا ىلع فارطألا نیب قبسم يباتك قافتا دوجو

 يمسر لیكوت بجومب ھضوفی نم وأ ایصخش ةقالعلا بحاص ةطساوب بلطلا میدقت

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

 دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

 ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 قئاقد 10 بلطلا ةئبعت 1

 قئاقد 5 موسرلا دادس 2

 قئاقد 5 ىوعدلا تادنتسم میلست 3

 لمع موی كلذب زكرملا ضیوفت وا فرط لك نم قفوم ةیمست 4

 لمع موی 60 ىلإ لمع مایأ 10 نم قیفوتلا ةئیھ ماما تاسلجلا روضحو ةعباتملا 5

 لمع موی مكحلا رادصا 6

 لمع موی بلطلا قالغا 7

 )ىصقأ دحك( رھشأ 6 ىلإ رھشأ 3 نم ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

 قافتالا مدع لاح يف قفوملا نم رداصلا تاءارجالا ءاھنا نالعا مالتسا وأ ةیوست ىلا لصوتلا مت لاح يف ةیئاھنلا ةیوستلا قافتا مالتسا ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
 فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae 80070 
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طلب تسجيل خبير

  ةمدخلا فصو ریبخ لیجست بلط ةمدخلا مسا
 وا يلام وا يراجت لاجم يا يف ةربخلا نوكلتمی نمم دارفالل ةمدقم ةمدخ
 ،ةینھملا وا ةینفلا تاصصختلا نم كلذ ریغ وا ينوناق وا يباسح وا يسدنھ

 میكحتلا تائیھو دارفالا نم اھبلطی نمل ةحاتم نوكتل

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا

 ةیمیداكالا تالھؤملا      .1

 ةیتاذلا ةریسلا      .2

 ةربخلا لاجمب ةلصلا تاذ )تدجو نا( اھفالخو  ةینھملا تایوضعلاو بیردتلاو ةیملعلا ةربخلا تاداھش      .3

 ةیصخشلا تابثا دنتسم نم ةخسن      .4

 )كولسلاو ریسلا نسح( ةیئانجلا ةلاحلا ثحب ةداھش      .5

 رفسلا زاوج مجحب ةیفارغوتوف ةروص      .6

 میكحتلا لاجم يف دیقلا بلاط تاربخ تابثا دیفت ةلص تاذ ىرخا تاداھشوا تادنتسم يا      .7

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

 ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع

 03:30 ھعاسلا ىتح احابص 07:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
 قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو  

 )نیبساحملا - نییراقعلا - نیماحملا( دارفالا  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
 يراجتلا میكحتلا و قیفوتلل نامجع زكرم ةمدخلا

 )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 300  ةمدخلا موسر

 ةمدخلا میدقت طورش

  .ایدالیم اماع نیثالث نع دیقلا بلاط رمع لقی ال نأ

 .ةیراجتلاو ةیندملا ھتیلھأ لماكب اعتمتم ةریسلا دومحمو ةعمسلا نسح نوكی نأ

 .ھل مدقتملا لاجملا يف بسانم يعماج لھؤم ىلع الصاح نوكی نأ
 .سالفإلاب مكح وأ فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ ةیئانج ةبوقعب مكح هدض ردص دق نوكی الأ

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

 دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

 ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 قئاقد 10 بلطلا ةئبعت 1

 ةرادالا نم ةیئدبملا ةقفاوملا ىلع لوصحلاو بلطلا ةسارد 2
 ةصتخملا

 لمع موی 20

 ةقیقد 30 زكرملا ةنجل ماما ةیصخشلا ةلباقملا روضح 3

 لمع موی ةنجللا ماما مسقلا ءادا 4

 لمع موی دیقلا فلم لامكتساو دیقلا موسر دادس 5

 لمع موی ءاربخلا دیقل باستنالا ةدافإ مالتسا 6

 لمع موی بلطلا قالغإ 7

 لمع موی 25 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

 ءاربخلا دیقل باستنا ةدافإ ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
 فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب تسجيل محكم

  ةمدخلا فصو مكحم لیجست بلط ةمدخلا مسا

 يف وا ،تاعازنلا ضفو میكحتلا يف ةدیج ةربخ كلتمی نمم دارفالل ةمدقم ةمدخ
 نم كلذ ریغ وا ينوناق وا يباسح وا يسدنھ وا يلام وا يراجت لاجم يا
 تائیھو دارفالا نم اھبلطی نمل ةحاتم نوكتل ،ةینھملا وا ةینفلا تاصصختلا

 میكحتلا

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا

 ةیمیداكالا تالھؤملا      .1

 ةیتاذلا ةریسلا      .2

 ةربخلا لاجمب ةلصلا تاذ )تدجو نا( اھفالخو  ةینھملا تایوضعلاو بیردتلاو ةیملعلا ةربخلا تاداھش      .3

 ةیصخشلا تابثا دنتسم نم ةخسن      .4

 )كولسلاو ریسلا نسح( ةیئانجلا ةلاحلا ثحب ةداھش      .5

 رفسلا زاوج مجحب ةیفارغوتوف ةروص      .6

 میكحتلا لاجم يف دیقلا بلاط تاربخ تابثا دیفت ةلص تاذ ىرخا تاداھشوا تادنتسم يا      .7

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

 ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةعانصو ةراجت ةفرغ - يسیئرلا ىنبملا 3
 نامجع

 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
 قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو  

 )نیبساحملا - نییراقعلا - نیماحملا( دارفالا  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
 يراجتلا میكحتلا و قیفوتلل نامجع زكرم ةمدخلا

 )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ مھرد 600  ةمدخلا موسر

 ةمدخلا میدقت طورش

 .ایدالیم اماع نیثالث نع دیقلا بلاط رمع لقی ال نأ

 .ةیراجتلاو ةیندملا ھتیلھأ لماكب اعتمتم ةریسلا دومحمو ةعمسلا نسح نوكی نأ

 .ھل مدقتملا لاجملا يف بسانم يعماج لھؤم ىلع الصاح نوكی نأ

 .سالفإلاب مكح وأ فرشلاب ةلخم ةمیرج وأ ةیئانج ةبوقعب مكح هدض ردص دق نوكی الأ

 میكحتلاب ةطبترملا نیناوقلاو ةینوناقلا ئدابملاو ةیلودلاو ةیلحملا دوقعلاب ادیج اماملإ املم نوكی نأ

 يئاضق مكحب وأ انوناق میكحتلا ةرشابم نم اعونمم نوكی الأ

 ةمدخلا میدقت تاغل
  يبرع

  يزیلجنا

 دجوی ال ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

 ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

 قئاقد 10 بلطلا ةئبعت 1

 ةرادالا نم ةیئدبملا ةقفاوملا ىلع لوصحلاو بلطلا ةسارد 2
 ةصتخملا

 لمع موی 20

 ةقیقد 30 زكرملا ةنجل ماما ةیصخشلا ةلباقملا روضح 3

 لمع موی ةنجللا ماما مسقلا ءادا 4

 لمع موی دیقلا فلم لامكتساو دیقلا موسر دادس 5

 لمع موی نیمكحملا دیقل باستنالا ةدافإ مالتسا 6

 لمع موی بلطلا قالغإ 7

 لمع موی 25 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

 نیمكحملا دیقل باستنا ةدافإ ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
 فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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خامسًا : خدمات مجلس سيدات أعمال عجمان :
طلب الموافقة على إصدار رخصة بدايات

BWC-1)ةمدخ ةقاطب(      

  ةمدخلا فصو تایادب ةصخر رادصا ىلع ةقفاوملا بلط ةمدخلا مسا

 ،تایادب ةصخر رادصال ةقفاوم ىلع لوصحلا نم تادیسلا ةمدخلا هذھ نكمت
 ردصت ،تاونس ثالث ةدمل موسرلا نم ةیفعم  ةیلزنم ةیداصتقا ھصخر يھو
 تادیس سلجم نیب نواعتلاو قیسنتلاب ،تارامالا ةلود ينطاوم نم تادیسلل

 ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئادو نامجع لامعأ

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا

 ةیصخش ةروص

 )دحوملا مقرلا ةحفصو ىلوألا ةحفصلا لمشت( لوعفملا يراس زاوجلا نم ةروص

 دیقلا ةصالخ نم ةروص

 )ةیفلخلاو ةیمامالا ةھجاولا ةروصلا( لوعفملا ةیراس ةیوھلا نم ةروص

 يناكملا مقرل يفیرعتلا زمرلا و لزنملا ةیكلم نم ةروص

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

 ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةفرغل عباتلا لامعالا ةدایرل نامجع زكرم 3
 نامجع ةعانصو ةراجت

 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
 قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو  

 تارامالا ةلود ينطاوم نم تادیسلا  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
 نامجع لامعأ تادیس سلجم ةمدخلا

 )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ )سلجملاب ھصاخ ةمدخ مسر ( مھرد 1000  ةمدخلا موسر

 ةمدخلا میدقت طورش
 .قوف امف ةنس 21 رمعلاو نامجع ةرامإ يف ةمیقمو تارامإلا ةلود ينطاوم نم نوكت نأ
 براقألا نم ىلوألا ةجردلا نم صخش مساب وأ ةصخرلا ةبحاص مساب لزنملا ةیكلم نوكت نأ

 

 

 

  يبرع ةمدخلا میدقت تاغل
 

 
  ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةیداصتقا ةصخر رادصا ةمدخ ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5 تایادب ةصخر ىلع لوصحلل ةقفاوملا ةلاسر بلط 1

 ةقفاوملل ةبولطملا ةرامتسالا ةئبعتو ةبولطملا تادنتسملا میدقت 2
 ةیرادإلا

  ةقیقد 30

  لمع موی ةیرادإلا ةقفاوملا ىلع لوصحلا 3

  ةقیقد موسرلا دادس 4

 قیرط  نع تایادب ةصخر رادصا ىلع ةقفاوملا ةلاسر مالتسا 5
  ةقیقد ينورتكلالا دیربلا

  ةقیقد بلطلا قالغا 6

  لمع موی ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

  نامجعب ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد ىلا ھھجوم ةیلزنملا تایادب ةصخر رادصا ىلع ةقفاوملا ةلاسر ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب الموافقة على تعديل رخصة بدايات

تمكن هذه الخدمة السيدات من الحصول على الموافقة لتعديل بيانات 
رخصة بدايات، )كتغير االسم التجاري أو إضافة نشاط(. 

وهي رخصة اقتصادية منزلية معفية من الرسوم لمدة ثالث سنوات، 
تصدر للسيدات من مواطني دولة االمارات، بالتنسيق والتعاون بين 

مجلس سيدات أعمال عجمان ودائرة التنمية االقتصادية.
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طلب الموافقة على إلغاء رخصة بدايات المنزلية
BWC-3)ةمدخ ةقاطب(      

 ةقفاوم ىلع لوصحلا نم  ةیلزنملا تایادب ةصخر ةبحاص ةمدخلا هذھ نكمت  ةمدخلا فصو ةیلزنملا تایادب ةصخر ءاغلإ ىلع ةقفاوملا بلط ةمدخلا مسا
 ةصخرلا  ءاغلال

 ةیئارجا ةمدخ  ةمدخلا فینصت

 ىلع لوصحلل ةبولطملا قئاثولا
 ةمدخلا

 تایادب ةصخر نم ةروص

 لوعفملا يراس رفسلا زاوج نم ةروص

  

  

  

 ةمدخلا میدقت تاقوأ/تاونق

 ةلماعملا زاجنإل ةینمزلا ةرتفلا ةمدخلا میدقت دیعاوم ةمدخلا میدقت ةانق مسا م

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 ينورتكلالا عقوملا 1

 قئاقد 5 عوبسالا رادم ىلع ةعاس 24 يكذلا قیبطتلا 2

 ةفرغل عباتلا لامعالا ةدایرل نامجع زكرم 3
 نامجع ةعانصو ةراجت

 3:30 ھعاسلا ىتح احابص 7:30 ةعاسلا نم
 ارھظ

 )يمسرلا لمعلا مایأ(
 قئاقد 5

 نإ( ةمدخلل ةمدقملا عورفلا
دجوی ال )دجو  

 تارامالا ةلود ينطاوم نم تادیسلا  نیلماعتملا تائف / نودیفتسملا 

 ذیفنت نع ةلوؤسملا ةارادإلا
 نامجع لامعأ تادیس سلجم ةمدخلا

 )AjmanPay( "نامجع دادس" يكذلا عفدلل نامجع ةصنم عفدلا ةیلآ )لوعفملا ةیراس ةصخرلا لاح يف ( مھرد 100  ةمدخلا موسر

  ةیھتنم وأ لوعفملا ةیراس تایادب ةصخر ةمدخلا میدقت طورش

 

 

  يبرع ةمدخلا میدقت تاغل
 

 
  نامجعب ةیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد نم ةیلزنملا تایادب  ةصخر ءاغلا ةمدخ ىرخا تامدخ عم طبارت

 ةمدخلا ىلع لوصحلا تاوطخ

  ءارجإلل ةقرغتسملا ةینمزلا ةدملا ةمدخلا میدقت تاءارجإ

  قئاقد 5 تایادب ةصخر ءاغلإ ىلع بلطلا میدقت 1

  قئاقد 5  ةصخرلا ءاغلإل ةبولطملا تادنتسملا میدقت 2

  ةقیقد موسرلا دادس 3

 دیربلا قیرط نع تایادب ةصخر ءاغلا ىلع ةقفاوملا ةلاسر مالتسا 4
  ةقیقد ينورتكلالا

  ةقیقد بلطلا قالغا 5

  ةقیقد 15 ةمدخلا زاجنإل يلكلا نمزلا

   نامجعب ھیداصتقالا ةیمنتلا ةرئاد ىلا ھھجوم تایادب ةصخر ءاغلا ىلع ةقفاوملا ةلاسر ةمدخلا جرخم

 لاصتالا ماقرأ
  فتاھلا ينورتكلإلا دیربلا

80070@ajman.ae  
80070 
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طلب تسجيل انتساب عضوية مجلس سيدات أعمال عجمان

)العضوية الذهبية(: صاحبة رخصة بدايات المنزلية أو سيدة أعمال لديها رخصة تجارية أو منزلية صادرة من أي إمارة في الدولة سارية المفعول.
)العضوية الفضية(: السيدات من عمر 21 سنة فما فوق.
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طلب تجديد انتساب عضوية مجلس سيدات أعمال عجمان

)العضوية الذهبية(: صاحبة رخصة بدايات المنزلية أو سيدة أعمال لديها رخصة تجارية أو منزلية صادرة من أي إمارة في الدولة سارية المفعول.
)العضوية الفضية(: السيدات من عمر 21 سنة فما فوق.
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