 تأسيس شركة األعمال املدنية
اسم الخدمة

تأسيس ملر ة ا عمال املدنية
• هي الشر ة التي يكون بها ملريكين أو أ ثر يمارسون ا نشطة املهنية فقط مثل نشاط
خياطة املالبس أو صالونات التجميل أو االستشارات أو التدريب  .......الخ
من لهم حق تملك ملر ة اعمال مدنية
• الشر ة املدنية يمكن أن تمارس فقط النشاطات املهنية وهي مملو ة  %100من قبل
الشركاء املهنيين بصرف النظر عن جنسياتهم.
• ويجوز للمواطن ان يكون ملريك فى ملر ة اعمال مدنية.
الشر ة ا جنبية يمكن أن تكون ملريكا في الشر ة املدنية طاملا كانت الشر ة ا جنبية في نفس املهنة

الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

التي تعمل بها الشر ة املدنية.
• معظم الشركات املدنية تتطلب و يل خدمات محلي إذا لم يكن في الرخصة ملريك إماراتي
الجنسية .و يل الخدمات املحلي هو مواطن إماراتي الجنسية يقوم بإدارة متطلبات
الترخيص وغيرها من املسائل ا خرى املتعلقة باملتطلبات الحكومية إلنجاز أعمال مالك
الرخص وذلك نظير أتعاب سنوية محددة.
• ال يتحمل و يل الخدمات املحلي أي مسؤولية عن أعمال مالك الرخصة وال أي التزام مالي
تجاه الشر ة أو نشاطاتها في االمارة أو أي مكان آخر.
• يتوفر نموذج من اتفاقية و يل الخدمات وهذه االتفاقية توضح العالقة ،والتزامات مالك
الرخصة تجاه و يل الخدمات املحلي .ويتعين توثيق هذه االتفاقية لدى الدائرة

هيكلية الخدمة نوعها :

•

فرعي  /اجرائي

املستفيد من الخدمة:

•

أفراد

•
•
•
•
•
•
•

حجز االسم التجاري
دفع الرسوم.
التوقيع على عقد ملرا ة االعمال املدنية
ارملفة املستندات إلكترونيا.
ارسال املخرجات عبر البريد االلكتروني.
موافقة الجهات الحكومية ا خرى حسب النشاط( .عالية الخطورة).
يجوز ملواطني دولة االمارات العر ية املتحدة ممارسة جميع االنشطة املندرجة ضمن هذا
الشكل القانوني ملرية استيفاء املتطلبات والشروط
يجوز لشخصين أو أ ثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تأسيس ملر ة أعمال
مدنية ملزاولة نشاط منهي معين دون املتراط تعيين و يل خدمات محلي ،أما في حالة وجود
ملريك أو أ ثر من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ،فيشترط هنا إما تعيين و يل
خدمات محلي من مواطني دولة االمارات العر ية املتحدة أو دخوله شريك معهم بأي
نسبة كانت.
في حال كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب ان يكون النشاط املمارس مماثال لنشاط
الشر ة

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة
املتعامل )

•
الشروط واالحكام:

•

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

•

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :
املؤسسات الشريكة ( باقة الخدمة ) :
قنوات تقديم الخدمة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

يجوز لشخصين من مواطني الدول ا خرى تأسيس ملر ة أعمال مدنية ملريطة تعيين
و يل خدمات محلي من مواطني دولة اإلمارات العر ية املتحدة أو دخوله شريك معهم
بأي نسبة كانت.
يجوز أن يكون الو يل ملر ة (شخص اعتباري) على أن يكون جميع أطرافها من مواطني
دولة االمارات العر ية املتحدة
اصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم.
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصديق عقد ملرا ة االعمال ( )250درهم
نموذج عقد ملرا ة أعمال  100درهم.
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم.
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان
ال يوجد
ال يوجد
مرا ز تقديم خدمات الدائرة

النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:

•

طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة:

•

 10دقائق

محدودية الخدمة:

•

ال يوجد

•

الرسوم:

تعتبر هذه الوثيقة ملكا لدائرة التنمية االقتصادية في عجمان ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بالسرية والخصوصية لعمل الدائرة .يمنع نسخ أو تصوير أو
نقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من الدائرة.

