
 

 

 
 
و أمنع نسخ أو تصوير . ي  الدائرةويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان  تعتبر هذه الوثيقة ملكا

 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 رخصة مركز االعمال 

 

 مركز اعمال   اسم الخدمة         

 الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة(:         

 و يعه،هو عبارة عن مكتب متخصص بمساحة معينة ال تسمح بتقسيمه إلى ملكيات صغيرة  •

ولكنه يصلح لتقسيمه من الداخل إلى فراغات مفتوحة أو ملبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو 

مقطعة من الداخل بفواصل توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيرها إلى املكاتب الفردية أو 

شر ة أو مجموعة من الشركات واملمثلين املحليين للشركات املتخصصة أو الجماعية ل

  الكبرى 

 كافة االملكال القانونية   القانوني:الشكل          

 املستفيد من الخدمة:         
 مستثمر مواطن او خليجي •

  مستثمر وافد او أجنبي •

خطوات الحصول على  الخدمة ) رحلة          

 املتعامل (:

االقتصادي لرخصة مر ز اعمال بتسجيل بيانات الدخول ملوظف الخدمة في يبدا االجراء  •

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

 الخدمة االلكتروني بنجاح.

البيانات الجديدة املتعلقة بالطلب االقتصادي الخاص بإصدار رخصة مر ز  يتم ادخال •

 اعمال 

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

ارفاق املستندات املطلو ة من قبل صاحب العالقة وفقا للشروط واالحكام املتفق عليها ملر ز  •

 االعمال 

 ارفاق وثيقة مخطط مر ز / حاضنة اعمال معتمد من دائرة البلدية والتخطيط  •

ملعرفة في النظام وفقا ملا هو معمول به في الدائرة إلكترونيا يتم التحقق من قواعد العمل ا •

 وذلك عبر رسائل الخطأ التي تظهر للمتعامل

 تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل املتعامل  •

 يتم إصدار إذن إستالم ساري وفقا لنفس قواعد اإلذن اإلستالم الحالية  •

 حصيل يتم دفع الرسوم والتحصيل وفقا لنفس آليات الدفع والت •

 يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل  •

 وإرساله بالبريد اإللكتروني للمتعامل االقتصادييقوم النظام بإصدار املستند  •

 الشروط واالحكام :         

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

 التنمية االقتصادية 

تخضع رخصة مر ز أعمال لنفس قواعد الرقابة وحماية املستهلك وال يتم إعفاء الرخصة من  •

  االقتصاديةاملخالفات أو الغرامات 

يجب تقديم موافقة خطية من مالك العقار لحاضنة االعمال يخول بها القيام بتأخير العقار  •

 من الباطن للغير طوال مدة العقد 

و معمول به حاليا حيث يقوم العميل بحجز االسم التجاري ثم يتم تنظيم اإلجراء وفقا ملا ه •

يراجع دائرة البلدية والتخطيط للحصول على مخطط موقع معتمد وعقد ايجار ثم يقوم 

 باستكمال االجراء بدائرة التنمية االقتصادية 
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يجب تقديم عقد االيجار مصدق من دائرة البلدية بغرض حاضنة أعمال ال تقل مدته عن    •

 سنوات ( 3)

( قدم مربع، ويتم تقسيمها 3000يجب أال تقل مساحة املوقع االجمالية لحاضنة االعمال عن ) •

 ( قدم مربع 120املساحة الصافية للمكتب الواحد عن ) لال تقبحيث 

 يجب ارفاق مخطط موقع معتمد من قبل دائرة البلدية والتخطيط  •

مول به حاليا في حال كان الشكل القانوني توثيق عقد التأسيس يكون إلزاميا وفقا لإلجراء املع •

 ملر ة ذ.م.م

ا نشطة االقتصادية املتاحة للخدمة هي جميع ا نشطة ملريطة ان ال تكون االنشطة ذات  •

طابع يعتمد على تردد املتعاملين مثل بقالة او صالون تجميل وال يتسبب بضوضاء او تجمهر 

 للمتعاملين 

وفقا آللية الرسوم املعرفة في طلب الترخيص املطبق رسوم االجراء: يتم احتساب الرسوم  •

حاليا في الدائرة )إصدار، تجديد( باإلضافة إلى تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة 

عجمان ورسوم توثيق مكتب الشؤون القانونية وفقا لإلجراء املعمول به حاليا مع مراعاة 

 وعشرون ألف درهم(درهم )خمسة  25000إضافة رسم نشاط مر ز أعمال بقيمة 

 يتم اتمام اإلجراء بدون تدقيق او اعتماد الطلب مع توفير التدقيق الالحق على الطلب  •

 يتم طباعة الرخصة بعد تسديد الرسوم مع وضع عالمة مائية )رخصة مر ز أعمال( •

 الرسوم:         

 درهم. 600اصدار/ تجديد الرخص االقتصادية  •

 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  •

 درهم( ألف)خمسة وعشرون  25000رسم نشاط مر ز اعمال بقيمة  •

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

كان العقد  العقد واذارسوم توثيق عقد محدد القيمة يكون. حسب رأس املال املذكور في  •

 درهم لكل صفحة  50مترجم باللغة اإلنجليزية 

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 :         
 التوثيقات  •

 عقد االيجار )عقد باطن( •

 قنوات تقديم الخدمة:         
 مرا ز الخدمة التابعة للدائرة. •

 الخدمة االلكترونية •

 ال يوجد  • :رمز الخدمة         

 دقايق  10 مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد  • محدودية الخدمة:         


