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المقدمة
تــم اعــداد هــذا الدليل بهــدف تعريف و تزويــــد
متعاملــــي غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان
بالمعلومــــات واإلليــات التــــي يحتاجونهــــا
لضمــــان إتمــام وإنجــــاز معامالتهم واإلجابة
ً
علمــا بــأن الدليـــل
عــن استفســــاراتهم،
يعـــرض الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الغرفــة،
وكذلــك التوعيــة بمتطلبــات الحصــول علــى
كل خدمــة ،.بمــا تتحيــه مــن معلومــات
شــاملة ووافيــة حــول تلــك الخدمــات التــي
يمكــن الحصــول عليهــا مــن زيــارة مركــز تقديــم
الخدمــة  ،أو عنــد طريــق الموقــع اإللكترونــي
الــذي يوفــر ( المحادثــة الفوريــة) و(االســتالم
عــن حالــة الطلــب) إضافــة إلــى صفحــات
الغرفــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.
وفــي إطــار حرصنــا علــى الوصــول إلــى
متعاملينــا علــى اختــاف شــرائحم ولغاتهــم،
فقــد أطلقنــا فــي الغرفــة العديــد مــن
المبــادارت التــي شــملت لقــاءات مباشــرة
لقيــادات الغرفــة علــى مختلــف المســتويات
واالســتماع إلــى آراءهــم ومقترحاتهــم ،كمــا
قمنــا بالعديــد مــن الزيــارات الميدانيةلمنشــآتنا
ً
فضــا عــن وضــع اتفاقيــة
االقتصاديــة
مســتوى خدمــة تتــم متابعتهــا ومراقبــة
مســتوى إللتــزام بهــا بشــكل أســبوعي،
بهــدف التأكــد مــن تقديــم أفضــل الخدمــات
لمتعاملــي ،وضمــان تقديــم كافــة الخدمــات
وفــق معاييرالجــودة والكفــاءة.
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كلمة
رئيس
مجلس
اإلدارة
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سعادة المهندس عبداهلل المويجعي
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان

نؤمــن فــي غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان
بأهميــة توافــر المعلومــات واألدلــة النوعيــة
المتخصصــة بإعتبارهــا مــن العوامــل الرئيســية
فــي زيــادة جاذبيــة بيئــة األعمــال و تعزيــز
تنافســية إقتصــاد اإلمــارة بشــكل عــام ،ويشــكل
«دليــل خدمــات غرفــة عجمــان» منصــة لتزويــد
المنشــآت ومجتمــع األعمــال بماهيــة خدمــات
الغرفــة واإلجــراءات والمتطلبــات وقنــوات
التقديــم علــى الخدمــة لالســتفادة منهــا ،األمــر
الــذي يســهم فــي تســهيل ممارســة األعمــال
وتنويــع عوامــل جــذب االســتثمارات الخارجيــة
و ا لمســتثمر ين .
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كلمة
المدير
العام
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سعادة سالم السويدي
المدير العام

تســعى غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان مــن خــال
إطــاق «دليــل خدمــات غرفــة عجمــان» ،إلــى
توفيــر قاعــدة معلوماتيــة تفصيليــة حــول كافــة
الخدمــات التــي تقدمهــا الغرفــة ألعضائهــا
ومتعامليهــا مــن الشــركات والمصانــع واألفراد،
(خدمــات العضويــة وشــهادات المنشــأ
والتصديقــات والخدمــات القانونيــة وخدمــات
مجلــس ســيدات أعمــال عجمــان وخدمــات
التوفيــق والتحكيــم التجــاري) ،وغرفــة عجمــان
ملتزمــة بإصــدار األدلــة وتحديثهــا بشــكل مســتمر
ً
حرصــا منهــا علــى تزويــد مجتمــع االعمــال
بمســتجدات التقديــم علــى الخدمــات بهــدف
اختصــار الوقــت والمجهــود وضمــان إســتمرارية
ونمــو األعمــال.
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عن غرفة
تجارة وصناعة
عجمان

تأسســت غرفــة تجــارة وصناعــة عجمــان عــام  1977بمرســوم 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  2018أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ حميــد بــن راشــد
النعيمــي ،عضــو المجلــس األعلــى لالتحــاد حاكــم إمــارة
عجمــان المرســوم األميــري رقــم ( ،)4بشــأن إعــادة تنظيــم
غرفــة التجــارة والصناعــة ،وتوســيع دائــرة اختصاصاتهــا
وأنشــطتها لتواكــب التطــورات االقتصاديــة الضخمــة
وعمليــة التحــول الرقمــي.
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الخارطة
اإلستراتيجية
للغرفة
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
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أهدافنا
·تقديــم خدمــات اســتباقية تفــوق توقعــات األعضــاء وتعــزز مســاهمتهم فــي التنميــة
االقتصاديــة
·تمكيــن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة واالرتقــاء بهــا وتطويــر انشــطتها بمــا
يدعــم دورهــا الريــادي فــي دعــم اقتصــاد مســتقبلي متنــوع
·تشــجيع المنشــئات االقتصاديــة علــى تبنــي المســؤولية المجتمعيــة ومعاييــر
ومتطلبــات التنميــة المســتدامة واالقتصــاد االخضــر
·تطويــر شــبكة عالقــات اقتصاديــة عالميــة متجــددة تدعــم فــرص التوســع وتطويــر
األعمــال والترويــج لالمــارة كوجهــة مثاليــة لإلســتثمار
·ترســيخ نهــج تشــاركي يضمــن تطويــر سياســات واســتراتيجيات مســتقبلية مرنــة تعــزز
مســاهمة القطاعــات المختلفــة فــي زيــادة الناتــج المحلــي لالمــارة
·حمايــة المصالــح التجاريــة والصناعيــة وتمكيــن القطاعــات المختلفــة مــن مواكبــة
المتغيــرات المتســارعة فــي بيئــة األعمــال وديناميكيــة االســواق
·تعزيــز االســتدامة الماليــة وترســيخ ثقافــة مؤسســية قائمــة علــى الريــادة واالبتــكار
والتميــز
·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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التعريفات
·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
ً
سعيا إلضافة قيمة معنية للمتعاملين
متعامليها

·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 :

ً
وفقا لنوع
هي الخدمات التي تلتحق بالخدمات الرئيسية
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
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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 :

ً
مثال (
وسيلة تواصل بين المتعاملين والجهة الحكومية ويتم تقديم الخدمات عبرها
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
ً
وفقا للضوابط واالشتراطات التي تحتوي عليها االتفاقية
الغرفة لتقديم خدماتها
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
عجمان” ()AjmanPay

·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.

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل
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قنوات تقديم
الخدمات
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دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

تعتبــر الغرفــة واحــدة مــن أهــم المؤسســات واإلدارات التــي تخــدم
القطــاع الخــاص ،حيــث تعمــل علــى تمثيــل المصالــح االقتصاديــة
للمنشــآت وأفــراد هــذا القطــاع ،بهــدف تطويــر وتعزيــز أدوارهــا
االقتصاديــة مــن خــال تقديــم الخدمــات المختلفــة وتمثيــل مصالــح
القطــاع المذكــور أمــام الجهــات الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم
الدعــم ومعالجــة أي مشــاكل وصعوبــات تواجهــه.

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

أيام وساعات العمل

رقم الهاتف

مركز تقديم الخدمة

األثنين إلى السبت :
من الساعة
 08:00صباحاً حتى
مساء
الساعه 8:00
َ

80070

(مركز المعلومات
بمبنى غرفة عجمان)

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

البريد اإللكتروني

80070@ajman.ae
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بطاقات
الخدمات

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل
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ً
أوال :عضوية المنشآت االقتصادية :
)MEE-2ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(

طلبﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(
)MEE-2ﺑ
تسجيل انتساب العضوية للمنشآت االقتصادية
ﻄﺎﻗﺨﺪﺔﻣﺔ
MEE-2ﺳ)ﻢﺑ اﻟ
ا
ﺧﺪﻣﺔ(

طﻠﺐﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻒﻟ اﺨﻟﺪﺨﻣﺪﺔﻣﺔ
ﺼﻨﺳﯿﻢ ا
ﺗ ا

طﻠﺐﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻒﻮاﺑﻟﺔﺨ ﻟﺪﻠﻣﺤﺔﺼﻮل
ﺼﻟﻨﻤﯿﻄﻠ
اﻟﻮﺛﺎﺋ ﺗﻖ ا
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﺐﻣ اﺔﺗﻔاﺎﻗﺟﯿﺔﺮاﺗﺋﯿﻜﺎﺔﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(

م
م
1
م1

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
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2
32
3

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(
اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
وﺟﺪ(
اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
ااﻟﻔﻹدﺮاوراعة ااﻟﻟﻤﻤﻘﺪﺴﻣﺆﺔوﻟﻟﻠﺔﺨﻋﺪﻣﻦﺔ ﺗﻨ)ﻔإﯿنﺬ
اﻟوﺨﺟﺪﺪﻣ(ﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
رﺳاﻟﻮمﺨ اﺪﻟﻣﺨﺔﺪﻣﺔ
رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ
رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺷﺮوط ﻘﺗﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺷﺮوط ﻘﺗﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

3

ﻂﻟﺨﺟﺪﮭﻣﺎﺔت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
ﻲﻨﺎ-ة ﺗ)ﻘرﺪاﯾﺑﻢ ا
ﺮوﺳﻧﻢ ﻗ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘ ا
/https://www.ajmanded.ae
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.afz.ae
/https://www.ajmanded.ae
اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
/https://www.amcfz.ae
/https://www.afz.ae
ت /اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
اﻟﺘﻤﻮﻄﻗﺒﯿﻊﻖا اﻻﻟﻟﺬﻜﻛﺘﺮﻲوﻧ-ﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎ
https://www.amcfz.ae
/https://www.ajmanded.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.afz.ae
اﻻﺳﺒﻮع
/https://www.ajmanded.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
/https://www.amcfz.ae
/https://www.afz.ae
اﻻﺳﺒﻮع
ﺺﺎ(دي
ﺺﺘ اﺮﻻﺧﻗﯿﺘﺼ
اﻟﻤاﻟﺮﺘاﻛ
/https://www.amcfz.aeاﻟ
تﻂاﻟﺘﺟﺮﮭﺎﺧﯿت
ﻄﺒﺰﯿ اﻖﻟﻤاﻟﻌﺬﺘﻛﻤﺪﻲة ﻣ-ﻦ -ﺟ)ﮭﺎراﺑ
أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
/
https://www.ajmanded.ae
ﻰﻤﻣﻌﺘﺪاﻤرﺪة
ﺳﺎﻤﻋﺮاﺔﻛﻋﺰﻠ اﻟ
ى اﻟ
ﻟﺪ24
ي
د
ﺎ
ﺼ
ﺘ
ﻗ
ﻻ
ا
ﺺ
ﯿ
ﺧ
ﺮ
ﺘ
ﻟ
ا
ت
ﺎ
ﮭ
ﺟ
ﻦ
ﻣ
ة
ﺪ
ﻤ
ﺘ
ﻌ
ﻤ
ﻟ
ا
ﺰ
اﻟﻤﺮاﻛ
ﺧﯿﺪﻣﺔ
تﺪﯾاﻟﻢﺘ اﻟﺮﺨ
أوﻗﺎت ﺗﻘ
ﺺ
/https://www.afz.ae
ﻣﻦ ﺟﮭاﺎﻻﺳﺒﻮع
/https://www.ajmanded.ae
يﻌﺘﻤﺪة
ﻟﺪى ااﻟﻤﻻﻗﺮﺘاﻛﺼﺰﺎ ادﻟﻤ
/https://www.amcfz.ae
/https://www.afz.ae
ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﺼ ﺎد
تﻻﺔﻗﺘﺗﻘاﻟﺪﯾﻤ
يﻗﺎﻛاﺎﻓ
ﺺﻣاﻦﻻﻗﺘﺟﮭﺎ
https://www.amcfz.aeﺪ/ة
ﺧﯿﻤ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ااﻟﻟﺘﻤﺮﻌﺘ
ﺼﻢﺎﺮداﻟﻛيﺨﺰﺪﻣﺔ
ت ايﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدأو
/https://www.ajmanded.ae
ﻟﺪى اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﺼﻗﺎﺘدﯾﺔ
تﯿ اﻻ
https://www.afz.aeﻤ/ﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎ اﻟ
ي ﻛﺟﺎﻓﮭﺎﺔ ا
ﺺﻗﺘاﻻ
تﻤاﻨﻟﺘﺸﺂﺮﺧ
اﻟﻤﻌﺘ
تﻟﻤاﻟﺘﺮاﺮﻛﺧﺰﯿﺺ
ﺼﺎدﻣﻦ
 /https://www.amcfz.aeادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼ اتﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻻﺳﺒﻮع
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻻﺳﺒﻮع

ﺼﺎزلاﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻻﻧﺗﺠﺎ
اﻟﺰﻣﻦ أاﻟرﻜﻗﻠﺎمﻲ اﻹ
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ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻈﻧﯿﺎ ًﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﻟﺔﺤﻹ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ  5500 -درھﻢ

اﻧﻋﺠﻠﺮﯿﺑﺰﻲي
ﺼﺎﯾدﯾﻮﺔﺟﺪﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﻣﺎرة
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘ ﻻ
اﻧﺠﻠﯿﺰي
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻻﻋﯾﺮﻮﺑﺟﻲﺪ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻧﺠﻠﯿﺰي

1

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎرة.
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎرة.

1

ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎرة .ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

1

اﻟﺰﻣﻦ اﻣﻟﻜﺨﻠﺮﻲج اﻹﻟﻧﺨﺠﺎﺪﻣزﺔاﻟﺨﺪﻣﺔ
ج اﻻﻟﺗﺨﺪ
ﺼﺎﻣﺔل
ﺨﺎﺮم ا
أﻣرﻗ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

 2500درھﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘ
ﺼﺎدﯾﺔ
ﺼﺎددﯾﯾﺔﺔاﻟاﻟﻔﻔﺌﺌﺔﺔا اﻟﻷﺜﺎوﻧﻟﯿﻰﺔاﻟ--ﻤﻨﺸﺂت
5500ا دﻻﻗرﺘھﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  2000 -درھﻢ
2500ﻌ دﻀرﻮھﯾﻢﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌاﺔدااﻟرﺜةﺎﻧﯿﺧﺔﺪﻣ-ﺎت اﻟ
ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن"
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  1000 -درھﻢ
آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  2000 -درھﻢ
)(AjmanPay
 5500درھﻢ
ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن"
ﺗﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ ا ﻟﻷﺨوﺎﻟﻣﻰﺴﺔ500 - -
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  1000 -درھﻢ
آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ
)(AjmanPay
 2500درھﻢ
ﺼﺎﺮةدﯾاﺔﻟﻔاﺌﻟﺔﻔﺌأﺔ -اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﺼﻤﺔﺮﻣﺧﻦ د
ﻀﻞﻮﯾاﻟﺔﻌﻟﻠﻤ
-1500درھﻢ
ﺼاﺔﺋﺮﻣةﻦاﻟاﺘﻟﻨﻤﻨﯿﺎﺔطاﻖﻻﻗاﺘﻟﺤ
ﺸﺄﺔة ﻟاﻠﻟﻤﻤﻨﺮﺸﺄﺧة اﻟ
ﻀﻨﻮﯾ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﺗﻟﺴﻌﺠﯿ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  500 -درھﻢ
 2000درھﻢ
ﺼﺮﺎةدﯾاﻟﺔﻔﺌاﻟﺔﻔﺌﺔباﻟ-ﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺼﻤﺔﺮﻣﺧﻦ د
ﻀﻞﻮﯾاﻟﺔﻌﻟﻠﻤ
-500درھﻢ
ﺼاﺔﺋﺮﻣةﻦاﻟاﺘﻟﻨﻤﻤﻨﯿﺎﺔطاﻖﻻﻗاﺘﻟﺤ
ﻀﻨﻮﯾﺸﺄﺔة ﻟﻠاﻟﻤﻤﻨﺮﺸﺄﺧة اﻟ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﺗﻟﺴﻌﺠﯿ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﻔﺌﺔ أ  1500 -درھﻢ
ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن"
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  1000 -درھﻢ
آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ
)(AjmanPay
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﻔﺌﺔ ب  500 -درھﻢ
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  500 -درھﻢ
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﻣﺎرة
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﻔﺌﺔ أ  1500 -درھﻢ
ﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﻣﺎرة
ﻻﻧ-ﺸﻄﺔ
ﺼﺎ
500ا دﻻﻗرﺘھﻢ
ﻖداﯾﻟﺔﺤﻟﺮﻤةﺰااﻟﻔوﻟﺌﺔﺔ اب
ﺼاﺔﻟﻤاﻨﻗﺎﺘط
ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔرﺧﻣﻦ
ﻋﺮﺑﻲ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

االقتصادي
تﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
الترخيصﻛﺎﻓ
ﺺﻮا
المعتمدةﻣاﺎﻟﺘتﺮ
ت
كافةاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
جهاتﯾﺔﻻﻗﺘواﻟﺼﻤﺎﻌدﺎﻣيﻼ
مناﻟﺧﯿﻌﻀ
المراكزﻣادﻦارﺟةﮭﺎﺧﺪ

ﺗﺮاﻟﺑﺷﻐﺮ
تطﻊ ﺗﻘﻘﺗﺪﺧﯾﺪﺪﯾﻢﻣﻢﺎاﻟاﻟتﺨﺨﺪاﺪﻣﺧﻣﺔﺔﺮى
ﻂﺎوﻣ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ
ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎﺑﮭﻢ
بﻨﺎاﻋﻻﺔﻋﻤ
ﻟ ﺗﻌﻤﻜ
ﺼﻔﯿﺎدﻦة
ﻋﺎﺠلﻤﺎاﻟنﻤ ﻟﺮﻼﺧﺳﺘ
ﺻوﺤﺎﺻ
ﻀﻦﻮﯾھﺔﺬهﻏ اﻟﺮﻓﺨﺔﺪ ﺗﻣﺔﺠﺎارة
ﺼﻢﺎ.دﯾﯾﺘﺔﻢﺗﺗﺴﺴﺠﺠﯿﯿﻞﻞ ااﻧﻧﺘﺘﺴﺴﺎﺎﺑﮭبﻢ
ﻟﻣﻤﻦﺰااﻟوﻟﺨﺔﺪ اﻣﺎﻻﻧتﺸاﻟﻄﻤﺔﻘ اﺪﻣﻻﺔﻗﺘﻟﮭ
ﻀﻮﻋﯾﺠﺔﻤاﺎﻻنﻟ ﻟﻜﺘﻼﺮﺳوﺘﻧﻔﯿﺎﺔدة
ﺻ اﻨﻟﺎﻌﻋﺔ
ﻀﻮ
ﻀﯾﻮﺔﯾﺔﻏﺮواﻓﺔﺳﺘﺗﻼﺠﺎمرةﺷﮭوﺎدة
ﻟﻌاﻟﻌ
ب.واﯾﻧﺘﻻﻢ
تﻟﺪﺒاﻣﻟﺮﺔﯾﻤﻘﺪاﺪاﻣ
بﻦ
ﺗﻤﺗﻣﻠﻜﻘﻦﺎﻦﺋاﯿﻟﺎ ًھﺨﺬﺪه
ﺼﯿﺪ
ﻲﻋﺗﻟﻠﻤﺎﺴﻤﺘلﺠﻌﯿاﺎﻟﻞﻣﻤﻠاﯿﺮﻧﺘﻦﺧﺴﺎﻋﻨ
ﺻﻻﺔﻟﺤﻟﻜﺎﺘﮭﻢﺮ
ﻋﺒﻣاﺎﻟﺮﺨا
ﺠﺔﯿاﻞﻣﻻﻟاﻦﻧﻜﺘﺘﺟﺴﺮﺎﮭﺑوﺔﻧﮭﯿﻢﺔ
ﺼﺎﻮﺴدﯾﯾﺔ
ﻰﺔم ارﺷﻻﺧﮭﻗﺎﺘد
ﺼﺔﻮاولﻻاﻧﺳﻋﺸﺘﻠﻄﻼ
ﺼاﺎاﻟدﻗﯾﻌﺘﺔﻀﺗ
ﻀوﻮﻟﯾﺔ
ﺼةﺔ
اﻟﻟﻤﻌاﻟﺰاﺤ
ﻀﺎﺋﻮﯿﯾﺎ ًﺔ ﻋﻏﺒﺮﻓ اﺔﻟاﺒﻟﺗﺘﺮﺠﯾﺮﺎﺪﺧراﯿةﻻﻟوﻜ
ﻟﻌ ﺗﻠﻘ
ﻲرﻟﻠةﻋ.ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﻣنﻠﯿﻟﻦﻼﺳﻋﺘﻨﻔﺪﺎدة
ﺻﺎﺮﻨﺎوﻹﻧﻋﻣﺎﺔ
ﺺﺘﺑ
ﺔ
ﮭ
ﺟ
ﻦ
ﻣ
ﺔ
ﯾ
د
ﺎ
ﺼ
ﺘ
ﻗ
ا
ﺔ
ﺼ
ﺧ
ر
ﻰ
ﻠ
ﻋ
ل
ﻮ
ﺼ
ﻣ اﻟﻦ اﺤﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﻢ .ﯾﺘﻢﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب
.
ة
ر
ﺎ
ﻣ
ﻹ
ﺎ
ﺑ
ﺺ
ﯿ
ﺧ
ﺮ
ﺘ
ﻟ
ا
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻨﺪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎرة.

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

ﻀﺤﻮﯾﻈﺔﯿﺎ ًاﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
ﺷﮭﺎدة اﻟﻌ ﻟ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

80070@ajman.ae

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
 80070@ajman.aeﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070

اﻟﮭﺎﺗﻒ

80070

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070

طلب تجديد انتساب العضوية للمنشآت االقتصادية

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻻﺳﺒﻮع

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
اﻻﺳﺒﻮع

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

3

اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae

أ و ﻗ ﺎ ت ﺗ ﻘ ﺪ ﯾ ﻢ ا ﻟ ﺨ ﺪ ﻣ ﺔ ﻟ ﺪى
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

االقتصادي
الترخيصﻟﻤﺮاﻛﺰ
جهاتﺼﺎدي ﻛﺎﻓﺔ ا
منﺺ اﻻﻗﺘ
المعتمدةﺮﺧﯿ
المراكز ﺟﮭﺎت اﻟﺘ
كافةﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻟ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ  5500 -درھﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  2500 -درھﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  2000 -درھﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ  1000 -درھﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  500 -درھﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﻔﺌﺔ أ  1500 -درھﻢ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺤﺮة اﻟﻔﺌﺔ ب  500 -درھﻢ

ﺷﺮوط ﻘﺗﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﺮﺑﻲ
اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎرة.

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﻣﺎرة

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺴﺎﺑﮭﻢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﮭﻢ .ﯾﺘﻢﺗﺴﺠﯿﻞ اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﺳﺘﻼم
ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻨﺪ
ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﻣﺎرة.

ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

اﻟﮭﺎﺗﻒ

23

)MEE-3ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(
)MEE-3ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(
MEE-3ﺳ)ﻢﺑ اﻟ
ا
ﺨﺪﺔﻣﺔﺧﺪﻣﺔ(
ﻄﺎﻗ

طﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
طﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

MEE-3ﺳ)ﻢﺑ اﻟ
ا
ﺨﺪﺔﻣﺔﺧﺪﻣﺔ(
ﻄﺎﻗ
)MEE-3ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت
وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﻣﺎرة.
ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻄﻌﺔﺪاﯾﻻﻞﻗﺘﺑﯿﺎﻧ
ن.ﻻﯾﻧﺘﺸﻢ ﺗ
ﺧﺻ
ﺤﺎﻮﯾبﺔ اﻏﻻﺮﻋﻓﻤﺔﺎﺗلﺠاﺎﻟﻤرةﺮ و
ﺻﻀ
ت اﻋ
وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ
تﺔ
ﺼﺎﺎدﯾ
ﻋاﺠوﻟﻤﺎﺔ ا
ﺼﻨﯿﺎﻦﻋ ﻟﺔﻤﺰ
ﺗﻤﻣﻜﻦﻦﺗﻌھﺪﺬﯾهﻞاﻟﺑﯿﺨﺎﺪﻧﺎﻣﺔ
تة.
ﺺﻞﺑﺎﺑﯿﻻﺎﻧﻣﺎﺎر
ﻀﺪﯾﻮﯾﻞﺔ اﻟﻏﺮﺮﺧﻓﺔﺼﺗﺔﺠﺎارﻻةﻗﺘوﺼﺎ
تﻨﺪﻋﺗﻌ
ﻀﺗﻮﻌﯾﺪﺔﯾ ﺗﻞﻠﻘﺑﺎﯿﺋﺎﯿﻧﺎ ًﺎ ﻋ
ﺻاﺟ
ﺧﺪوﻣﺔ
ﺻدﻨﯾﺎﺔﻋﺔﻣﻦﻋﺠﺟﻤﮭﺎﺔنا.ﻟﺘﯾﺘﺮﻢﺧﺗﯿﻌﺪﯾ
اﻟﻌﻣﻦ
ﻒﺮااﻟﺋﯿﺨﺔﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﻣﺎرة.
ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
تﺔ
ﺼﺎﺎدﯾ
ﻋاﺠوﻟﻤﺎﺔ ا
ﺼﻨﯿﺎﻦﻋ ﻟﺔﻤﺰ
ﺗﻤﻣﻜﻦﻦﺗﻌھﺪﺬﯾهﻞاﻟﺑﯿﺨﺎﺪﻧﺎﻣﺔ
ﺻاﺟ
ﺧﺪوﻣﺔ
ﻄﻌﺔﺪاﯾﻻﻞﻗﺘﺑﯿﺎﻧ
ن.ﻻﯾﻧﺘﺸﻢ ﺗ
ﺧﺻ
ﺤﺎﻮﯾبﺔ اﻏﻻﺮﻋﻓﻤﺔﺎﺗلﺠاﺎﻟﻤرةﺮ و
ﺻﻀ
ت اﻋ
ﻒﺮااﻟﺋﯿﺨﺔﺪﻣﺔ
ﺻدﻨﯾﺎﺔﻋﺔﻣﻦﻋﺠﺟﻤﮭﺎﺔنا.ﻟﺘﯾﺘﺮﻢﺧﺗﯿﻌﺪﯾ
اﻟﻌﻣﻦ
ﻒﺮااﻟﺋﯿﺨﺔﺪﻣﺔ
تة.
ﺺﻞﺑﺎﺑﯿﻻﺎﻧﻣﺎﺎر
ﻀﺪﯾﻮﯾﻞﺔ اﻟﻏﺮﺮﺧﻓﺔﺼﺗﺔﺠﺎارﻻةﻗﺘوﺼﺎ
تﻨﺪﻋﺗﻌ
ﻀﺗﻮﻌﯾﺪﺔﯾ ﺗﻞﻠﻘﺑﺎﯿﺋﺎﯿﻧﺎ ًﺎ ﻋ
ﺻاﺟ
ﺧﺪوﻣﺔ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﻣﺎرة.
تﻤ(ﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻻﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎ ﺗ
ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﻒﺮااﻟﺋﯿﺨﺔﺪﻣﺔ
ﺻاﺟ
ﺧﺪوﻣﺔ
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻻﻣﺎرة.
ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻒﻟ اﺨﻟﺪﺨﻣﺪﺔﻣﺔ
طﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﺼﻨﺳﯿﻢ ا
ﺗ ا
للمنشآت اإلقتصادية
تعديل بيانات العضوية
طلب
ﻄﺎاﻗﻟﺔﺨﺪﺧﻣﺪﺔﻣﺔ(
)MEE-3ﺑ
ﻒﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺼﻨﺳﯿﻢ ا
ﺗ ا
ﺼﻨﺳﯿﻢ ا
ﺗ ا
ﻒﻟ اﺨﻟﺪﺨﻣﺪﺔﻣﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺼﻨﺳﯿﻢ ا
ﺗ ا
ﻒﻟ اﺨﻟﺪﺨﻣﺪﺔﻣﺔ
ﻒﻮاﺑﻟﺔﺨ ﻟﺪﻠﻣﺤﺔﺼﻮل
ﺼﻟﻨﻤﯿﻄﻠ
اﻟﻮﺛﺎﺋ ﺗﻖ ا
ﺔ
ﻣ
ﺪ
ﺨ
ﻟ
ا
ﻰ
ﻠ
ﻋ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻋﻟﻠﻤﻰﻄاﻠﻟﻮﺑﺨﺔﺪﻣﻟﻠﺔﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
طﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
طﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﻻﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(
ﻻﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(

م
م
م1
م1
م
1

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻔﺮوع ااﻟﻟﻤﻤﻘﺘﺪﻌﻣﺎﺔﻣﻠﻟﯿﻠﻦﺨﺪﻣﺔ )إن
اﻟﻔﻹدﺮاوراعة ااﻟﻟﻤﻤﻘوﺪﺴﻣﺟﺆﺔﺪو(ﻟﻠﺔﺨﻋﺪﻣﻦﺔ ﺗﻨ)ﻔإﯿﺬ
ن
اﻟﻤﺴﺘﻔاﻟﯿوﺪﺨﺟوﺪﺪﻣن(ﺔ /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺴاﻟﺘﻔﻤﯿﺘﺪﻌﺎوﻣنﻠﯿ/ﻦﻓﺌﺎت
اﻟﻔﻹدﺮاوراعة اااﻟﻟﻟﻤﻤﻤﻘﺘﺪﺴﻌﻣﺎﺆﺔﻣوﻠﻟﯿﻠﺔﻦﺨﻋﺪﻣﻦﺔ ﺗﻨ)ﻔإﯿﺬ
ن
اﻟﻔﺮوع اﻟﻤاﻘﻟوﺪﺨﻣﺟﺪﺔﺪﻣ(ﻟﺔﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺴﺘﻔاﻟﯿوﺪﺨﺟوﺪﺪﻣن(ﺔ /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺴاﻟﺘﻔﻤﯿﺘﺪﻌﺎوﻣنﻠﯿ/ﻦﻓﺌﺎت
ﺨﻠﺪﻣ
ﺨﺪﺔﻣﺔ )إن
اﻟﻔﺮوعراﻟﺳﻤﻘﻮﺪمﻣاﻟﺔ ﻟ
اﻹداراة ااﻟﻟﻤﻤﺘﺴﻌﺎﺆﻣوﻠﻟﯿﺔﻦﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻹداراة اﻟ اﻤﻟوﺴﺨﺟﺆﺪﺪوﻣ(ﻟﺔﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﻤﺴﺘﻔاﻟﯿﺪﺨوﺪﻣنﺔ /ﻓﺌﺎت
ر اﻟﺳﻤﻮﺘمﻌﺎاﻟﻣﻠﺨﯿﺪﻦﻣﺔ
اﻹداراةراﻟﺳﻤﻮم
ﺴﺆاﻟوﻟﺨﺔﺪﻣﻋﺔﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

م
12
1
2
1
2
3
2
2
3
23
3
3
3

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﻣﺔﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻻﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ( ﻻﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

/https://www.ajmanded.ae

ﻋاﺔﻋﯿﻋﺪﻠ ﺗﻘ
 24ﺳﺎﻣﻮ
ﻰﺪﯾﻣﻢﺪاﻟرﺨ اﺪﻣﻻﺔﺳﺒﻮع

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
/https://www.afz.aeت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ( ﻻﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻈﻧﯿﺎ ًﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﻟﺔﺤﻹ

/https://www.amcfz.ae
https://www.ajmanded.aeﻟ/ﺘﺮﺧﯿﺺ(
ﻂﻟﺨﺟﺪﮭﻣﺎﺔت ا
ﻈﻧﯿﺎ ًﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹ
ﻋاﺔﻋﯿﻋﺪﻠ ﺗﻘ
 24ﺳﺎﻣﻮ
ﻲﻨﺎ-ة ﺗ)ﻘرﺪاﯾﺑﻢ ا
ﺮوﺳﻧﻢ ﻗ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘ ا
ﻰﺪﯾﻣﻢﺪاﻟرﺨ اﺪﻣﻻﺔﺳﺒﻮع
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﻟﺔﺤﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣ
/https://www.ajmanded.ae
https://www.afz.aeﺔ/
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae
اﻟﺘﻤﻮﻄﻗﺒﯿﻊﻖا اﻻﻟﻟﺬﻜﻛﺘﺮﻲوﻧ-ﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
https://www.ajmanded.aeﻟ/ﺘﺮﺧﯿﺺ(
ت /ا
https://www.amcfz.ae
اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻂﻟﺨﺟﺪﮭﻣﺎﺔ
ﻲﻨﺎ-ة ﺗ)ﻘرﺪاﯾﺑﻢ ا
ﺮوﺳﻧﻢ ﻗ
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘ ا
/https://www.ajmanded.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.afz.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎ
/https://www.afz.ae
https://www.ajmanded.aeﻟ/ﺘﺮﺧﯿﺺ(
ت /ا
اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎ
https://www.amcfz.ae
/https://www.amcfz.aeاﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت
/https://www.ajmanded.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.afz.ae
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
https://www.afz.aeﯿ/
/https://www.amcfz.ae
ﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧ
https://www.ajmanded.aeﻟﺘ/ﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.amcfz.aeا
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت
https://www.ajmanded.aeﻟﺘ/ﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.amcfz.aeا
اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت
أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
تﺔاﻟﺘﻋﻠﺮﻰﺧﯿﻣﺪا
ﻣﻦ24ﺟﮭﺳﺎﻋ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﺺرااﻻﻻﻗﺘﺳﺒﺼﻮﺎدعي
https://www.afz.aeﯿ/ﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧ
 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae
/
https://www.ajmanded.ae
(
ﺺ
ﯿ
ﺧ
ﺮ
ﺘ
ﻟ
ا
ت
ﻄﺒﺰﯿ اﻖﻟﻤاﻟﻌﺬﺘﻛﻤﺪﻲة ﻣ-ﻦ -ﺟ)ﮭﺎراﺑ
/
https://www.amcfz.ae
ي
د
ﺎ
ﺼ
ﺘ
ﻗ
ﻻ
ا
ﺺ
تﻂاﻟﺘﺟﺮﮭﺎﺧﯿ
اﻟﻤاﻟﺮﺘاﻛ
أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/
https://www.amcfz.ae
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
تﻦﺗﻘﺪﺟﯾﮭﻢﺎ اﻟتﺨاﺪﻟﺘﻣﺮﺔ ﻟﺧﯿﺪﺺ اﻻﻗﺘ
ﻣ
ﺼﻮﺎاﺰﻟدعﻤيﻌﺘﻤﺪة
ىﻓا اﺔرﻟ اﻤاﻟﺮﻤﻻاﺮﻛﺳاﺒﺰﻛ
ي ﻣﻛﺎﺪ
ﻻﻗﻋﺘﺔﺼﺎﻋﻠدﻰ
ﺺ اﺳﺎ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟأﺘوﻗﺮﺎﺧﯿ 24
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae
ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
/https://www.amcfz.ae
ﺻﻗﺘﺤﺎﺼﺎ
ﺺ/ااﻻ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿ
بدايﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
https://www.ajmanded.ae
يﺪﻛﺎىﻓ اﺔﻟ اﻤﻟﺮﻤاﺮﻛاﺰﻛ اﺰﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﺺﺪﯾاﻢﻻاﻗﻟﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟ
ت ﺗﻘ
 /https://www.ajmanded.aeاﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟأﺘوﻗﺮﺎﺧﯿ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﺼﺎاﻟدﻤيﻌﺘﻤﺪة
ﺺاﻟاﻤﻻﺮﻗاﺘﻛﺰ
ﺼﺘﺎﻣدﺮﺔ ﻟﺧﯿﺪى
/https://www.afz.ae
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
تﻦﺗﻘﺪﺟﯾﮭﻢﺎ اﻟتﺨاﺪﻟ
أوﻗﺎ ﻣ
ت
تاﻟاﻟﻤ
ﺺﻮﺟاﯾﮭﺔﺎﻻﻗﺘو
ﻀ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣادﻦارﺟةﮭﺎﺧﺪ
/https://www.afz.ae
ﺺﺔ اﻟﻻﻤﻗﺘﺮاﻛ
يﯿﻼﻛﺎﻓ
ﺼﺎﺰدي
ﺼﺘﺎﻌدﺎﺮﻣﺧ
تﻣﺎاﻟﺘتﺮاﻟﺧﯿﻌﻣﻦ
ﺻﻗﺘﺤﺎﺼﺎ
ﺺ ااﻻ
اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿ
/https://www.amcfz.ae
بدايﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
/https://www.amcfz.ae
/
https://www.ajmanded.ae
ﺼﯿتﻦﺗﻟﻘﺪﻤﯾﺰﻢا اوﻟﺔﺨﺪاﻣﻻﺔﻧ ﻟﺸﺪﻄىﺔ ااﻟﻤﻻﻗﺮﺘاﻛﺼﺰﺎداﻟﯾﺔﻤﻌﺘﻤﺪة
اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮ أﺧوﻗﺎ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ت
تاﻟاﻟﻤ
ﺺﻮﺟاﯾﮭﺔﺎﻻﻗﺘو
ﻀ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣادﻦارﺟةﮭﺎﺧﺪ
/https://www.afz.ae
ﺺﺔ اﻟﻻﻤﻗﺘﺮاﻛ
يﯿﻼﻛﺎﻓ
ﺼﺎﺰدي
ﺼﺘﺎﻌدﺎﺮﻣﺧ
تﻣﺎاﻟﺘتﺮاﻟﺧﯿﻌﻣﻦ
الترخيصﺮاﻛﺰ
جهاتﺎدي ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤ
ﺺ اﻻﻗﺘﺼ
المراكزﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮ
كافةﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ
اﻟﻤ
االقتصادي
المعتمدةﺧﯿمن
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
/https://www.amcfz.ae
اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻦﺔﻟ اﻤﻟﺰﺪاﻓوﻊﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﯾﻨﺔﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  200 -ادر
ﺻھﺤﻢﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿآﻟﯿ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻦﺔﻟ اﻤﻟﺰﺪاﻓوﻊﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻣﯾﻨﺔﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  200 -ادر
ﺻھﺤﻢﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿآﻟﯿ
ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  200 -درھﻢ
آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

ﺷﺮروﺳﻮم اﻟ
ﺨاﺪﺪﻟﻣﻣﺨﺔﺔﺪﻣﺔ
طﻮمﻘﺗﺪاﯾﻟﻢﺨ
رﺳ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  200 -درھﻢ
آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ
ﺼﯾﺔ ا-ﻗﺘﺼﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻻﻗﺘرﺧ
يﺠﺑﺎﻤﺎﻻنﻣﺎﻟﻠرﺪةﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay
200دﯾدﺔر ﻟھﻤﻢﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼآﺎﻟﯿدﯾﺔﺔاﻟﻣﺪﻓﻦﻊﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻣﻗﻨﺘﺼﺎﺔدﻋ
ﺼﺎد

طﻮمﻘﺗﺪاﯾﻟﻢﺨاﺪﻟﻣﺨﺔﺪﻣﺔ
ﺷﺮروﺳ
ﻟﺷﻐﺮﺎوتط ﺗﻘﻘﺗﺪﯾﺪﯾﻢﻢاﻟاﻟﺨﺨﺪﺪﻣﻣﺔﺔ

ﺼﯾﺔ ا-ﻗﺘﺼﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄت اﻻﻗﺘرﺧ
يﺠﺑﺎﻤﺎﻻنﻣﺎﻟﻠرﺪةﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay
200دﯾدﺔر ﻟھﻤﻢﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼآﺎﻟﯿدﯾﺔﺔاﻟﻣﺪﻓﻦﻊﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻣﻗﻨﺘﺼﺎﺔدﻋ
ﺼﺎد
ﻋﺮﺑﻲ
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻣﺎرة
اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻﻋﺮﺑﻲ
ﺼﺎﯾدﯾﻮﺔﺟﺪﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻣﺎرة
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘ
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﻋﺎدﺮﯾﺑﺔﻲﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻣﺎرة
اﻧﺠﻠﯿﺰي
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ي
اﻧﻻﺠﯾﻠﯿﻮﺰﺟﺪ
رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﻋﺎدﺮﯾﺑﺔﻲﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻣﺎرة
ﻻﻋﯾﺮﻮﺑﺟﻲﺪ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻧﺠﻠﯿﺰي
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻﻋﯾﺮﻮﺑﺟﻲﺪ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﻻﺔ ﯾاﻟﻮﺘﺟﺮﺪﺧﯿﺺ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺑﻟﺎﺨﻻﺪﻣﻣﺎﺔرة.
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
اﻧﺠﻠﯿﺰي
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺺ
ﯿ
ﺧ
ﺮ
ﺘ
ﻟ
ا
ﺔ
ﮭ
ﺟ
ﻦ
ﻣ
ﺔ
ﯾ
د
ﺎ
ﺼ
ﺘ
ﻗ
ﻻ
ا
ﺔ
ﺼ
ﺧ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮ
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﺨﻻﺪﻞﻣﻣﺎاﺔﻟرةﺮ.ﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
تﺎ ً ﺗﻘﻋﻨﺪﯾﺪﻢﺗ اﻌﺑﻟﺎﺪﯾ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮإﯾﺔﺟﺮﺗاﻠﻘءاﺎﺋﯿ
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟاﻟﺤﻤﻈﺴﯿﺘﺎ ًﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء
ﺑﺎﻻﻣﺎرة.

ﻂوﻣطﻊ ﻘﺗﺧﺪﺪﯾﻣﻢﺎ اﻟتﺨاﺪﺧﻣﺔﺮى
ﺗﺮاﺑﺷﺮ
ﻟﺷﻐﺮﺎوتط ﺗﻘﻘﺗﺪﯾﺪﯾﻢﻢاﻟاﻟﺨﺨﺪﺪﻣﻣﺔﺔ
ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
ﺷﺮوط ﻘﺗﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺼﻮ
ﺧاﺑﻄﻮ
تلاﺧﻋﻠﺮﻰى
ﻂا ﻣتﻊ اﻟﺧﺤﺪﻣﺎ
ﺗﺮ
ﺧﺪﻣﺎﺔت اﺧﺮى
ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ
ﻟﻐﺎت اﻟﺗﻘﺪﺨﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
تلاﺧﻋﻠﺮﻰى
ﺧﺤﺪﻣﺎ
ﺗﺮ
ﻂا ﻣتﻊاﻟاﻟﺨ
ﺼﺔﻮ
ﺧاﺑﻄﻮ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

1
1

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺼﺔﺠﺎﻮزل اﻟﻋﻠﺨﺪﻰﻣﺔ
اﻟﺰﺧﻣﻄﻦﻮااﻟﻜﻠ
تاﻟاﻲﻟﺨﺤﺪﻹﻧﻣ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
ت اﻲﻟﺤﻹﻧﺼﺠﺎﻮزل اﻟﻋﻠﺨﺪﻰﻣﺔ
اﻟﺰﺧﻣﻄﻦﻮااﻟﻜﻠ
اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺼﺎزلاﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻻﻧﺗﺠﺎ
اﻟﺰﻣﻦ أاﻟرﻜﻗﻠﺎمﻲ اﻹ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺼﺎزلاﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺰﻣﻦ أاﻟرﻜﻗﻠﺎمﻲ اﻹﻧﺠﺎ
ﻻﻧﺗﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹ
ﺼﺎﻣﺔل
ﺨﺎﺮم ا
أﻣرﻗ
ج اﻻﻟﺗﺨﺪ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل
ﺼﺎﻣﺔل
ﺨﺎﺮم ا
أﻣرﻗ
ج اﻻﻟﺗﺨﺪ

24

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

1
1
1

ﻈﯿﺮﺎ ًﺧﯿﺺ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﻟﺔﺤاﻟﺘ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺑﺎﺪﯾﻻﻞﻣﺎاﻟرةﺮ.ﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﺑﺎﻻﻣﺎرة.
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﺒﺗﻠﻘﺮﺎﯾﺋﺪﯿﺎ ًاﻹﻋﻟﻨﻜﺪﺘ ﺗﺮﻌوﺪﻧﯾﻲﻞ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﺑﺎﻻﻣﺎرة.
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
80070@ajman.ae
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
80070@ajman.ae
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
غرفةﺔ تجارة وصناعة عجمان
خدمات
دليل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾ
ﺗﻌﺪﯾﻞ
80070@ajman.ae
80070@ajman.ae

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻟﺤﻈﯿﺎ ً
ﻒ
اﻟﻟﮭﺤﺎﺗﻈﯿﺎ ً
80070

اﻟﮭﺎﺗﻒ
اﻟﮭﺎﺗﻒ

80070
80070

اﻟﮭﺎﺗﻒ
اﻟﮭﺎﺗﻒ

80070
80070

اﻟﮭﺎﺗﻒ

طلب إلغاء انتساب العضوية للمنشآت االقتصادية
)MEE-5ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(

طﻠﺐ اﻟﻐﺎء اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
ﻣﻦ اﻟﻐﺎء اﻧﺘﺴﺎﺑﮭﻢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن .ﯾﺘﻢ اﻟﻐﺎء اﻧﺘﺴﺎب
اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻹﻣﺎرة .

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ )ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت(

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ) -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ ) - -راﺑﻂ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ(
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

3

اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
/https://www.ajmanded.ae
/https://www.afz.ae
/https://www.amcfz.ae

أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

االقتصادي
الترخيصﻓﺔ اﻟﻤﺮاﻛﺰ
جهاتﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎ
منﺧﯿﺺ ا
المعتمدة اﻟﺘﺮ
المراكزﻣﻦ ﺟﮭﺎت
كافة اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن وﺟﺪ(
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻐﺎء اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  500 -درھﻢ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﻘﺗﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻹﻣﺎرة
ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

اﻟﻐﺎء اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻷﻣﺎرة.

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

ﻟﺤﻈﯿﺎ ً

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

اﻟﻐﺎء اﻧﺘﺴﺎب اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070

25

طلب إصدار شهادة عضوية ذكية ذات مواصفات أمنية عالية
اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة ﻋﻀﻮﯾﺔ ذﻛﯿﺔ ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻣﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة ﻋﻀﻮﯾﺔ ذﻛﯿﺔ ذات
ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻣﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ  3:30ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
و ﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮ ﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
 100درھﻢ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮ ﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

 3دﻗﺎﺋﻖ

3

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم و اﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة ﻋﻀﻮﯾﺔ ذﻛﯿﺔ ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻣﻨﯿﺔ
ﻋﺎﻟﯿﺔ

دﻗﯿﻘﺘﯿﻦ

 10دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

26

ﺟﺮاء
اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺ

ﺷﮭﺎدة ﻋﻀﻮﯾﺔ ذﻛﯿﺔ ذات ﻣﻮاﺻﻔﺎت أﻣﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ
اﻟﮭﺎﺗﻒ

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

80070

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

طلب معلومات عن عضوية منشأة اقتصادية
اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻨﺸﺄة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻻﻣﺎرة ﻟﻐﺮض ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﻤﻨﺸﺄة

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ  3:30ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(
اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
اﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﺧﺼﯿﻦ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ادارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
 100درھﻢ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

1

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

 3دﻗﯿﻘﺔ

3

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

 2دﻗﯿﻘﺔ
 10دﻗﯿﻘﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070

27

ً
ثانيا :شهادات المنشأ والتصديقات :
طلب إصدار شهادة منشأ
طﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة ﻣﻨﺸﺄ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة ﻣﻨﺸﺄ ﻟﻠﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺼﺪﯾﺮھﺎ ،
وﯾﻜﻮن اﻹﺻﺪار وﻓﻖ اﻟﻔﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ.

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
 - 1ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺨﺘﻢ وﺗﻮﻗﯿﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺨﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ.
 .2ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ )إذا طﻠﺐ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ(
 .3ﻓﺎﺗﻮرة اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ )ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(
 .4رﺧﺼﺔ اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ )ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻣﺼﻨﻌﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(
 .5ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺴﻔﯿﺮ ﻣﻦ ھﯿﺌﺔ اﻟﻄﺮق واﻟﻤﻮاﺻﻼت أو ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺴﯿﺎرات(

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿ ﺪ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ اﻟﺨ ﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ  3:30ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
)إن وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ  -ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ

إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 35درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  5000درھﻢ
 85درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  5000ﺣﺘﻰ  40,000درھﻢ
 105درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  40,000ﺣﺘﻰ  100,000درھﻢ
 155درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  100,000ﺣﺘﻰ  500,000درھﻢ
 205درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  500,000ﺣﺘﻰ  1,000,000درھﻢ
 405درھﻢ  1,000,000 ،ﺣﺘﻰ  3,000,000درھﻢ
 505درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ  3,000,000ﺣﺘﻰ  5,000,000درھﻢ
 605درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ  5,000,000درھﻢ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

 3دﻗﺎﺋﻖ

3

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم و اﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز
اﻟﺨﺪﻣﺔ

28

دﻗﯿﻘ ﺘﯿﻦ
 10دﻗﺎﺋﻖ

ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴ ﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻨﺸﺄ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﮭﺎﺗﻒ

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

80070

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

طلب إصدار شهادة لمن يهمه األمر
طﻠﺐ إﺻﺪار ﺷﮭﺎدة ﻟﻤﻦ ﯾﮭﻤﮫ اﻷﻣﺮ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻛﺪﻟﯿﻞ
ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺪﯾﮫ أو ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﻋﻤﻞ.

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )ﻟﻐﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﻋﺠﻤﺎن(

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ  3:30ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

أﻓﺮاد

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 35درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ  5000درھﻢ
 85درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  5000ﺣﺘﻰ  40,000درھﻢ
 105درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  40,000ﺣﺘﻰ  100,000درھﻢ
 155درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  100,000ﺣﺘﻰ  500,000درھﻢ
 205درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ ﺑﯿﻦ  500,000ﺣﺘﻰ  1,000,000درھﻢ
 405درھﻢ  1,000,000 ،ﺣﺘﻰ  3,000,000درھﻢ
 505درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ  3,000,000ﺣﺘﻰ  5,000,000درھﻢ
 605درھﻢ  ،ﻟﻠﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ  5,000,000درھﻢ

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

1

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ وإرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

 3دﻗﺎﺋﻖ

3

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم و اﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة ﻟﻤﻦ ﯾﮭﻤﮫ اﻷﻣﺮ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ

دﻗﯿﻘﺘﯿﻦ
 10دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮ ج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

ﺷﮭﺎدة ﻟﻤﻦ ﯾﮭﻤﮫ اﻷﻣﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070

29

طلب التصديق على صحة التوقيع
طﻠﺐ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻮاﻗﯿﻊ اﻟﻤﻔﻮﺿﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺼﺪﯾﻘﮭﺎ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ

.1اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺮاد ﺗﺼﺪﯾﻘﮭﺎ
 .2ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺨﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ
 .3ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻤﻘﺪ م اﻟﻄﻠﺐ

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة
وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ 3:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
)إن وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ

إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
 100درھﻢ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

1

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ وإرﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ و اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

 3دﻗﯿﻘﺔ

3

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم و اﺳﺘﻼم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺼﺪق إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ً

دﻗﯿﻘﺘﯿﻦ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز
اﻟﺨﺪﻣﺔ

 10دﻗﺎﺋﻖ

ﻣﺨﺮ ج اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺪق إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ً

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

30

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

اﻟﮭﺎﺗﻒ

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

80070

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

ً
ثالثا  :الخدمات القانونية :
طلب وساطة تجارية
طﻠﺐ وﺳﺎطﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
 .1ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج طﻠﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 .2ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع )اﻟﻌﻘﻮد ،اﻟﻔﻮا ﺗﯿﺮ ،أﯾﺔ وﺛﺎﺋﻖ داﻋﻤﺔ أﺧﺮى(
 .3ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺷﮭﺎدة اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮف اﻻﻣﺎرات )ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻏﯿﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن(
م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  07:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ 03:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت
اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﻏﯿﺮ اﻻﻋﻀﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات )أﻋﻀﺎء ﻏﺮف اﻻﻣﺎرات ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺧﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات(

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﻘﺗﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
 .1طﻠﺐ ﻓﺾ ﻧﺰاع ﺣﺘﻰ  50,000درھﻢ:
ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻋﻀﻮ ﺿﺪ ﻋﻀﻮ آﺧﺮ =  200درھﻢ
ﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء =  400درھﻢ
 .2طﻠﺐ ﻓﺾ ﻧﺰاع ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  50,000درھﻢ وﺣﺘﻰ 100,000
ﻟﻸﻋﻀﺎء وﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء =  500درھﻢ
 .3طﻠﺐ ﻓﺾ ﻧﺰاع ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  100,000درھﻢ ﻟﻸﻋﻀﺎء وﻏﯿﺮ
اﻷﻋﻀﺎء =  1,000درھﻢ

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻏﺮف اﻻﻣﺎرات
ﻋﺮﺑﻲ
اﻧﺠﻠﯿﺰي

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ودﯾﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

1

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻻدارة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

3

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم

 5دﻗﺎﺋﻖ

4

ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع وﺑﺤﺚ
اﻟﺤﻠﻮل ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ

 5أﯾﺎم ﻋﻤﻞ

5

اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع اﻟﻘﺎﺋﻢ

 20ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

6

إﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ

 40ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع :ﻣﺤﻀﺮ ﺻﻠﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ )ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ(
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق :رﺳﺎﻟﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻌﻲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاع

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070
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ً
رابعا  :خدمات مركز عجمان للتوفيق والتحكيم:
طلب خدمة التحكيم
طﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟ ﺘﺤﻜﯿﻢ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ھﯿﺌﺎت ﺗﺤﻜﯿﻢ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض وﺗﺼﺪر
اﺣﻜﺎﻣﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ "ﻣﻠﺰﻣﺔ" ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻻطﺮاف.

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ او اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺻﺤﯿﻔﺔ دﻋﻮى
اي ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺧﺮى ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﮫ ان وﺟﺪت

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣ ﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 3:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات(
ﻏﯿﺮ اﻻﻋﻀﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات )أﻋﻀﺎء ﻏﺮف اﻻﻣﺎرات ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺧﺺ اﻻﻗ

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠ ﺘﻮﻓﯿﻖ و اﻟ ﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟ ﺘﺠﺎري
رﺳﻢ اﻟﻄﻠﺐ  500درھﻢ
اﻟﺮﺳﻮم اﻻدارﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﮫ,
اﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ وﺗﺤﺪد وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪول اﻻﺗﻌﺎب اﻟﺴﺎري وﻗﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ
اﻟﻄﻠﺐ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

وﺟﻮد إﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﯿﻞ رﺳﻤﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ

 10دﻗﺎﺋﻖ

2

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﺪﻋﻮى

 5دﻗﺎﺋﻖ

4

ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ طﺮف او ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺬﻟﻚ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

5

اﻟﻤ ﺘﺎﺑﻌﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻣﺎم ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

6

اﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

7

اﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
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ﻣﻦ  10أﯾﺎم ﻋﻤﻞ إﻟﻰ ﺳﻨ ﺘﯿﻦ )ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ(

ﻣﻦ  3اﺷﮭﺮ إﻟﻰ  6اﺷﮭﺮ )ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ(

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

اﺳﺘﻼم ﻗﺮار اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
اﻟﮭﺎﺗﻒ

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

80070

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

طلب خدمة التوفيق
طﻠﺐ ﺧﺪﻣﺔ اﻟ ﺘﻮﻓﯿﻖ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮﻓﻖ او ھﯿﺌﺎت
ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض وﺗﺼﺪر اﺣﻜﺎﻣﺎ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ "ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ" ﻟﻸطﺮاف

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﺗﻔﺎق اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ او اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺻﺤﯿﻔﺔ دﻋﻮى
اي ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺧﺮى ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى
ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﮫ ان وﺟﺪت

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔ ﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣ ﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ 3:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ
أﻋﻀﺎء ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

ﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات(
ﻏﯿﺮ اﻻﻋﻀﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺪوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات )أﻋﻀﺎء ﻏﺮف اﻻﻣﺎرات ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺧﺺ اﻻﻗ

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠ ﺘﻮﻓﯿﻖ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري
رﺳﻮم طﻠﺐ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ وﻗﺪارھﺎ  500درھﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺴ ﺘﺮدة ،اﻟﺮﺳﻮم
اﻻدارﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ﻋﻠﯿﮫ ,اﺗﻌﺎب اﻟﻤﻮﻓﻘﯿﻦ
وﺗﺤﺪد ﻟﻜﻞ طﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻨﺰاع ودرﺟﺔ
ﺗﻌﻘﯿﺪه

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

وﺟﻮد اﺗﻔﺎق ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاع
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﯿﺎ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﯿﻞ رﺳﻤﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

1

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ

 10دﻗﺎﺋﻖ

2

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺴ ﺘﻨﺪات اﻟﺪﻋﻮى

 5دﻗﺎﺋﻖ

4

ﺗﺴﻤﯿﺔ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻦ ﻛﻞ طﺮف او ﺗﻔﻮﯾﺾ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺬﻟﻚ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

5

اﻟﻤ ﺘﺎﺑﻌﺔ وﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻣﺎم ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ

6

اﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ

7

اﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

ﻣﻦ  10أﯾﺎم ﻋﻤﻞ إﻟﻰ  60ﯾﻮم ﻋﻤﻞ
ﯾﻮم ﻋﻤﻞ
ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻦ  3أﺷﮭﺮ إﻟﻰ  6أﺷﮭﺮ )ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ(

ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﺳ ﺘﻼم اﺗﻔﺎق اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ أو اﺳﺘﻼم اﻋﻼن اﻧﮭﺎء اﻻﺟﺮاءات اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻓﻖ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻻﺗﻔﺎق

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﮭﺎﺗﻒ

80070@ajman.ae

80070
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طلب تسجيل خبير
اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺧﺒﯿﺮ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﯾﻤﺘﻠﻜﻮن اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اي ﻣﺠﺎل ﺗﺠﺎري او ﻣﺎﻟﻲ او
ھﻨﺪﺳﻲ او ﺣﺴﺎﺑﻲ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ او اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ،
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد وھﯿﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
 .1اﻟﻤﺆھﻼت اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ
 .2اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

 .3ﺷﮭﺎدات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻌﻀﻮﯾﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﺧﻼﻓﮭﺎ )ان وﺟﺪت( ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺨﺒﺮة
 .4ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
 .5ﺷﮭﺎدة ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ )ﺣﺴﻦ اﻟﺴﯿﺮ واﻟﺴﻠﻮك(
 .6ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ
 .7اي ﻣﺴﺘﻨﺪات اوﺷﮭﺎدات اﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺗﻔﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﺧﺒﺮات طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  07:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ 03:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

اﻻﻓﺮاد )اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ  -اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ  -اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ(

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺘﻮﻓﯿﻖ و اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﺠﺎري
 300درھﻢ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

أن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻤﺮ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﯿﻼدﯾﺎ.
ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

أن ﯾﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ وﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ أھﻠﯿﺘﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻟﮫ.
أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼس.
ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 10دﻗﺎﺋﻖ

1

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ

2

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻻدارة
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

3

ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

 30دﻗﯿﻘﺔ

4

اداء اﻟﻘﺴﻢ اﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ

5

ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﻘﯿﺪ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

6

اﺳﺘﻼم إﻓﺎدة اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻘﯿﺪ اﻟﺨﺒﺮاء

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

7

إﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ
 25ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ

34

 20ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

إﻓﺎدة اﻧﺘﺴﺎب ﻟﻘﯿﺪ اﻟﺨﺒﺮاء
اﻟﮭﺎﺗﻒ

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

80070
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طلب تسجيل محكم
اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﺤﻜﻢ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻓﺮاد ﻣﻤﻦ ﯾﻤﺘﻠﻚ ﺧﺒﺮة ﺟﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،او ﻓﻲ
ا ي ﻣ ﺠ ﺎ ل ﺗﺠ ﺎ ر ي ا و ﻣ ﺎ ﻟ ﻲ ا و ھ ﻨ ﺪ ﺳ ﻲ او ﺣ ﺴ ﺎ ﺑ ﻲ ا و ﻗﺎ ﻧ ﻮ ﻧ ﻲ ا و ﻏ ﯿﺮ ذ ﻟ ﻚ ﻣ ﻦ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ او اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﯾﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد وھﯿﺌﺎت
اﻟ ﺘﺤﻜﯿﻢ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
.1

اﻟﻤﺆھﻼت اﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ

.2

اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ

.3

ﺷﮭﺎدات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﻌﻀﻮﯾﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﺧﻼﻓﮭﺎ )ان وﺟﺪت( ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﺨﺒﺮة

.4

ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺴ ﻨﺘﺪ اﺛﺒﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

.5

ﺷﮭﺎدة ﺑﺤﺚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ )ﺣﺴﻦ اﻟﺴﯿﺮ واﻟﺴﻠﻮك(

.6

ﺻﻮرة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﺑﺤﺠﻢ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ

.7

اي ﻣﺴ ﺘﻨﺪات اوﺷﮭﺎدات اﺧﺮى ذات ﺻﻠﺔ ﺗﻔﯿﺪ اﺛﺒﺎت ﺧﺒﺮات طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟ ﺘﺤﻜﯿﻢ

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

اﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  -ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ 3:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

اﻻﻓﺮاد )اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ  -اﻟﻌﻘﺎرﯾﯿﻦ  -اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ(

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠ ﺘﻮﻓﯿﻖ و اﻟ ﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟ ﺘﺠﺎري
 600درھﻢ

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

أن ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻤﺮ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﯿﻼدﯾﺎ.
أن ﯾﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ وﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ أھﻠﯿﺘﮫ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ.
ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤ ﺘﻘﺪم ﻟﮫ.
أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺻﺪر ﺿﺪه ﺣﻜﻢ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻓﻼس.
أن ﯾﻜﻮن ﻣﻠﻤﺎ إﻟﻤﺎﻣﺎ ﺟﯿﺪا ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
أﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ أو ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ
ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻧﺠﻠﯿﺰي
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

 10دﻗﺎﺋﻖ

1

ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﻠﺐ

2

دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻻدارة
اﻟﻤﺨ ﺘﺼﺔ

3

ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

 30دﻗﯿﻘﺔ

4

اداء اﻟﻘﺴﻢ اﻣﺎم اﻟﻠﺠﻨﺔ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

5

ﺳﺪاد رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ واﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﻠﻒ اﻟﻘﯿﺪ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

6

اﺳ ﺘﻼم إﻓﺎدة اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

7

إﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

 20ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

 25ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

إﻓﺎدة اﻧﺘﺴﺎب ﻟﻘﯿﺪ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae
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ً
خامسا  :خدمات مجلس سيدات أعمال عجمان :
طلب الموافقة على إصدار رخصة بدايات
)BWC-1ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

طﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﯿﺪات ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻻﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت،
وھﻲ رﺧﺼﮫ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ ﻣﻌﻔﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﺗﺼﺪر
ﻟﻠﺴﯿﺪات ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات
أﻋﻤﺎل ﻋﺠﻤﺎن وداﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
ﺻﻮرة ﺷﺨ ﺼﯿﺔ

اﻟﻮ ﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺼﻔﺤﺔ اﻷوﻟﻰ وﺻﻔﺤﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ(
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺠﻮاز ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل )ﺗﺸﻤﻞ اﻟ
ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﯿﺪ
ﺼﻮرة اﻟﻮاﺟﮭﺔ اﻻﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ(
ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل )اﻟ
ﺻﻮرة ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰل و اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﻲ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﺮﯾﺎدة اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ 3:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

اﻟﺴﯿﺪات ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل ﻋﺠﻤﺎن
 1000درھﻢ ) رﺳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ(

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

أن ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات وﻣﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ إﻣﺎرة ﻋﺠﻤﺎن واﻟﻌﻤﺮ  21ﺳﻨﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮق.
أن ﺗﻜﻮن ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺰل ﺑﺎﺳﻢ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮﺧﺼﺔ أو ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى
إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

1

طﻠﺐ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻹدارﯾﺔ

 30دﻗﯿﻘﺔ
ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

3

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻹدارﯾﺔ

4

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم

دﻗﯿﻘﺔ

5

اﺳﺘﻼم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

دﻗﯿﻘﺔ

6

اﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

دﻗﯿﻘﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﯾﻮم ﻋﻤﻞ

ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺻﺪار رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﮫ اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻌﺠﻤﺎن

أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae
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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-3ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﺪﻣﺔ(

طﻠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ

اﺳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

وﺻﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺗﻤﻜﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ
ﻻﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺮاﺋﯿﺔ
ﺻﻮرة ﻣﻦ رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت

اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮ ل

ﻗﻨﻮات/أوﻗﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

م

اﺳﻢ ﻗﻨﺎة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

1

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺬﻛﻲ

 24ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻻﺳﺒﻮع

 5دﻗﺎﺋﻖ

3

ﻣﺮﻛﺰ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﺮﯾﺎدة اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻐﺮﻓﺔ
ﺗﺠﺎرة وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺠﻤﺎن

ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ  7:30ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﮫ 3:30
ظﮭﺮا
)أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ(

 5دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ )إن
وﺟﺪ(

ﻻ ﯾﻮﺟﺪ

اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪون  /ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ

اﻟﺴﯿﺪات ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات

اﻹداراة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬ
اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ﺳﯿﺪات أﻋﻤﺎل ﻋﺠﻤﺎن
 100درھﻢ ) ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺮﺧﺼﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل(

رﺳﻮم اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺷﺮوط ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻨﺼﺔ ﻋﺠﻤﺎن ﻟﻠﺪﻓﻊ اﻟﺬﻛﻲ "ﺳﺪاد ﻋﺠﻤﺎن" )(AjmanPay

آﻟﯿﺔ اﻟﺪﻓﻊ

رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل أو ﻣﻨﺘﮭﯿﺔ

ﻋﺮﺑﻲ

ﻟﻐﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﻌﺠﻤﺎن

ﺗﺮاﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺮى

إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ

ﺧﻄﻮات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ

1

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت

 5دﻗﺎﺋﻖ

 5دﻗﺎﺋﻖ

2

ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻟﻐﺎء اﻟﺮﺧﺼﺔ

3

ﺳﺪاد اﻟﺮﺳﻮم

دﻗﯿﻘﺔ

4

اﺳﺘﻼم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ
اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

دﻗﯿﻘﺔ

5

اﻏﻼق اﻟﻄﻠﺐ

دﻗﯿﻘﺔ
 15دﻗﯿﻘﺔ

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻜﻠﻲ ﻹﻧﺠﺎز اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﺨﺮج اﻟﺨﺪﻣﺔ
أرﻗﺎم اﻻﺗﺼﺎل

اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮﻗﺔ ﻟﻺﺟﺮاء

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎء رﺧﺼﺔ ﺑﺪاﯾﺎت ﻣﻮﺟﮭﮫ اﻟﻰ داﺋﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﮫ ﺑﻌﺠﻤﺎن
اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
80070@ajman.ae

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

اﻟﮭﺎﺗﻒ
80070

39

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  21سنة فما فوق.

40

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

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  21سنة فما فوق.

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل

41

42

دليل خدمات غرفة تجارة وصناعة عجمان

تحقيق الريادة العالمية في ضمان استدامة مجتمع أعمال متنام يواكب المستقبل
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