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 حاال  رخصة 

  

 رخصة حاال  اسم الخدمة         

 الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة(:         

تهدف الى تشجيع االستثمار في االمارة وجذب عدد أ ثر من املستثمرين بغرض ممارسة  •

الخاصة بعقد التأسيس وعقد النشاط االقتصادي باإلمارة ملدة عام ثم توفير املتطلبات 

 االيجار من العام الثاني عند التجديد

 الشكل القانوني :         

 املؤسسة الفردية  •

 ملر ة ذات مسؤولية محدودة •

 ملر ة الشخص الواحد  •

 ملركات  –مؤسسات  –افراد  • املستفيد من الخدمة:         

خطوات الحصول على  الخدمة ) رحلة          

 (:املتعامل 

يبدأ االجراء االقتصادي لرخصة حاال الفورية بتسجيل بيانات الدخول ملوظف الخدمة في  •

حال تقديم الطلب من خالل مر ز الخدمة او مر ز و يل معتمد او تسجيل بيانات دخول 

 الخدمة االلكترونية بنجاح 

اال يتم ادخال البيانات الجديدة املتعلقة بالطلب االقتصادي الخاص بإصدار رخصة ح •

 الفورية 

 يتم تأ يد بيانات الطلب من قبل مقدم الطلب وفقا ملا هو معمول به في الدائرة  •

 ارفاق املستندات املطلو ة من قبل صاحب العالقة  •

 يتم التحقق من قواعد املعرفة في النظام وفقا ملا هو املعمول به في نظام الدائرة االلكتروني  •

 تقديم الخدمة   ليةتعامل او املوظف وفقا تصحيح اخطاء نموذج الطلب من قبل امل •

 ساري  استالميتم إصدار إذن  •

 يتم دفع وتحصيل الرسوم  •

 يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل •

 وإرسالها إلكترونيا بالبريد اإللكتروني للمتعامل االقتصاديةيقوم النظام بإصدار الرخصة  •

 الشروط واالحكام :         

تطبيق إجراء رخصة حاال الفورية على عدة أنشطة إقتصادية والتي ال تتطلب موافقات  •

 املعتمدة بهذا الخصوص  االقتصاديةخارجية وفقا لقائمة ا نشطة 

يتم دفع كافة الرسوم بنظام عمل الدرهم اإللكتروني واملعمول به داخليا في نظام دائرة  •

 التنمية االقتصادية 

 لتجاري واملوافقة املبدئية واصدار رخصة في اجراء واحد يتم دمج حجز االسم ا •

يتم استثناء عقد االيجار ملدة سنة على ان يراعى عدم التجديد بدون عقد ايجار على ان يتم  •

 العقود االيجارية الحقا في اجراء التجديد  –سحب بيانات عقد االيجار من نظام دائرة البلدية 

 ويتم اضافتها الحقا في اجراء التجديد  يتم استثناء بيانات موقع املنشأة •

يتم استثناء من عقود التأسيس للشركات ذ.م.م ملدة سنة على ان يراعى عدم التجديد بدون  •

 عقد التأسيس 

رسوم االجراء يتم احتساب الرسوم وفقا آللية الرسوم املعرفة في طلب االصدار العادي مع  •

 عجمان وفقا لإلجراء املعمول به حاليامراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة 
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 يتم اتمام االجراء بدون تدقيق او اعتماد الطلب مع توفير التدقيق الالحق على الطلب  •

يتم طباعة الرخصة بعد تسديد الرسوم مع وضع عالمة مائية )رخصة حاال( مع اضافة  •

 مالحظة تم اصدار الرخصة بدون عقد االيجار 

 الرسوم:         

 درهم. 600تجديد الرخص االقتصادية  اصدار/ •

 درهم 50نموذج طلب خدمات إدارية   •

 درهم 350تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  •

 درهم. 200القيد في السجل التجاري  •

 درهم. 200القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  •

 درهم. 100اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

 أقل أو أ ثر على حسب / رأس املال. توثيق عقد أو محرر قيمته •

رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية   •

 درهم. 1500

 درهم. 200إصدار ملهادة السجل التجاري  •

 تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان  ةمع مراعا •

 ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :         

عدم يتم استثناء من عقود التأسيس للشركات ذ.م.م ملدة سنة على ان يراعي التوثيقات ) •

 التجديد بدون عقد التأسيس(

عقد االيجار )يتم استثناء عقد االيجار ملدة سنة على ان يراعى عدم التجديد بدون عقد ايجار  •

العقود االيجارية  –على ان يتم سحب بيانات عقد االيجار من نظام دائرة البلدية والتخطيط 

 التجديد(الحقا في إجراء 

 قنوات تقديم الخدمة:         
 مرا ز الخدمة التابعة للدائرة. •

 الخدمة االلكترونية •

 ال يوجد  • :رمز الخدمة         

 دقايق  10 مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد  • محدودية الخدمة:         

 

  


