
 

 

 
 
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 

 

 رهن الشركات 

 

 رهن الشركات  اسم الخدمة 

 :)الوصف )ملرح مبسط عن الخدمة 
هو رهن حصص الشركاء وذلك لغاية الحصول على قرض لدى إحدى البنو  أو  •

 ملركات التمويل العاملة في الدولة أو لغرض آخر يتطلب ملهادة رهن

  فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة 

 :ملركات • املستفيد من الخدمة  

  على الخدمة )رحلة خطوات الحصول

 املتعامل(:

 فتح طلب الرهن وتعبئة النموذج •

يوم دون تمريرها( مع تحصيل رسوم  15يوم )نقترح تخفيض املدة إلى  30إعالن ملدة  •

 االعالن

 توثيق عقد الرهن واعتماده لدى مكتب الشؤون القانونية )التوثيقات( •

املالحظات بأن حصة الشريك / طباعة ملهادة قيد الرهن واالملارة إليها في خانة  •

 الشركاء مرهونة لصالح الجهة الراهنة.

منع أي تصرف قانوني كالبيع أو التنازل أو االلغاء إال بعد الحصول على خطاب فك  •

 الرهن أو موافقة الجهة الراهنة مع السماح بتجديد الرخصة بشكل سنوي 

  واالحكام:الشروط 
لشر ة، ويجب أن يتم تسجيل الرهن في يجب ان يقيد الرهن في السجل التجاري ل •

 محرر رسمي موثق

 :الرسوم 

إلى  و اإلضافة( درهم قيمة قيد رهن في السجل التجاري + 3000الرسوم ) لتحصي •

 من قيمة عقد 
 
رسوم توثيق العقد والتي يجب أن يتم احتسابها في النظام الكترونيا

                                                                                                                                 توثيقه.  الرهن املراد 

 درهم  500تحصيل رسوم االعالن 

 درهم 50نموذج طلب خدمات إدارية  •

 ال يوجد • ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :         

 يوجد ال • الشريكة ) باقة الخدمة ( : املؤسسات         

 مرا ز تعهيد الخدمة التابعة للدائرة  • قنوات تقديم الخدمة:         

 EA-1-1-F1طلب ترخيص  • النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:         

 دقائق 10 • مدة انجاز  الخدمة:         

 ال يوجد • محدودية الخدمة:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


