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دليل امتيازات العضوية
غرفــة عجمــان حريصــة علــى تعزيــز دورهــا لجعــل إمــارة عجمــان
وجهــة اقتصاديــة تنافســية تضمــن بيئــة عمــل رائــدة تخــدم أعضائهــا
ومنتســبيها مــن الشــركات والمصانــع ،مــن خــال حزمــة مــن
المبــادرات والفعاليــات المتنوعــة لتقطــع الغرفــة شــوطاً كبيــراً فــي
مجــال مزاولــة األعمــال وتنــوع الخدمــات ،حيــث ترتكــز مالمــح الخطــة
االســتراتيجية للغرفــة علــى محــاور أساســية  ،وهــي دعــم اســتمرارية
وتمكيــن قطــاع األعمــال فــي إمــارة عجمــان والترويــج للفــرص
االســتثمارية لألعضــاء ومجتمــع األعمــال داخــل وخــارج الدولــة
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ريادة غرفة عجمان في امتيازات الخدمات المتكاملة
لألعضاء

خدمــة ورعايــة مصالــح األعضــاء واحــدة مــن أولويــات غرفــة عجمــان وانطالقــا مــن قناعــات
إدارة الغرفــة بتلــك األولويــة و حرصــا منهــا علــى تقديــم خدمــات ابتكاريــة للمؤسســات الخاصــة
العاملــة بإمــارة عجمــان و مناطقهــا الحــرة اطلقــت غرفــة عجمــان دليــل امتيــازات العضويــة
الــذي يلبــي متطلبــات األعضــاء وفقــا لتصنيــف األنشــطة و الفئــات المعمــول بهــا بالغرفــة.

و تعتبــر غرفــة عجمــان فــي طليعــة الغــرف الرائــدة فــي منطقــة الشــرق األوســط إلصــدار هــذا
الدليــل المتميــز ،حيــث تــم تصميــم و إعــداد الدليــل بعــد إجــراء المقارنــات المعياريــة مــع بعــض
غــرف التجــارة حــول العالــم و التــي تتمتــع بســمعة مرموقــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات الــى
أعضائهــا.

اهداف الدليل

يهدف دليل امتيازات العضوية الى تحقيق األهداف التالية:
1 .1تعزيز دور غرفة عجمان الذي أنشئت من اجله

2 .2تقديم حزمة من الخدمات المتميزة ذات القيمة المضافة إلى األعضاء

3 .3تمكيــن األعضــاء مــن اختيــار الخدمــات االبتكاريــة لمســاعدتهم علــى تحقيــق أهدافهــم
وترشــيد اســتخدام المــوارد بكفــاءة
4 .4تعزيز العالقات البينية االقتصادية و التجارية بين األعضاء
5 .5تعزيز العالقات بين األعضاء و غرفة عجمان

 6 .6تزويد األعضاء بالخدمات اإلدارية و الفنية و التخصصية للقيام بأعمالهم بكفاءة

7 .7تمكيــن المؤسســات الخاصــة المزيــد مــن االندمــاج فــي األنشــطة و الحصــول علــى الفــرص
التجاريــة و التســويقية
8 .8تقويــة دور المؤسســات الخاصــة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي إمــارة عجمــان
بشــكل خــاص و دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة بشــكل عــام

المستفيدون من الدليل و كيفية تطبيقه

يســتفيد مــن هــذا الدليــل أعضــاء ومنتســبو غرفــة عجمــان اســتنادا إلــى فئــات تصنيــف األعضــاء
بالغرفــة .حيــث يتــم اإلســتفادة مــن اإلمتيــازات وفقــا لمصفوفــة التصنيــف و المدرجــة فــي
نهايــة الدليــل.
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أهمية الدليل و االثار المترتبة على تطبيقه

يعتبــر الدليــل و مــا يقدمــه مــن خدمــات ذات قيمــة مضافــة إلــى األعضــاء بمثابــة حلقــة مــن
حلقــات التطويــر و التحســين التــي تحــرص عليهــا إدارة غرفــة عجمــان التــي تســعي دائمــا الــى
تقديــم افضــل الخدمــات و الممارســات إلــى اعضائهــا .و تكمــن أهميــة الدليــل و االثــار المترتبــة
علــى تطبيقــه فــي مــا يلــي:
•اســتخدام المؤسســات إلمتيــازات العضويــة يســاعد علــى توفيــر الوقــت و التكلفــة
وتحســين جــودة العمــل بالمؤسســة
•تطوير و تدريب العاملين بالمؤسسة وفقاً ألفضل الممارسات و بأسعار تنافسية

•الحصول على اإلستشارات اإلدارية و القانونية بمواصفات عالية و بأسعار تنافسية

•تقويــة و تنميــة العالقــات التجاريــة بيــن المؤسســات العاملــة فــي إمــارة عجمــان و بمــا
فيهــا المناطــق الحــرة و الصناعيــة
•تقوية الشراكة بين المؤسسات العاملة في إمارة عجمان ودعمها للتنمية المستدامة

•زيــادة الفــرص التســويقية و التجاريــة للمؤسســات داخــل و خــارج اإلمــارة مــن خــال قنــوات
االتصــال و الترويــج التــي توفرهــا الغرفــة

•تقديــر و تكريــم المؤسســات المتميــزة فــي اإلمــارة إلســهاماتها فــي دعــم التنميــة
المســتدامة

تحديث الدليل

يتــم تحديــث دليــل إمتيــازات العضويــة بغرفــة عجمــان مــن حيــن آلخــر وفقــا للتغيــرات فــي
العوامــل البيئيــة الداخليــة و الخارجيــة خاصــة مــا يتصــل بالنواحــي التشــريعية و القانونيــة علــى
المســتويين االتحــادي و المحلــي  ،كذلــك المعلومــات الراجعــة مــن قبــل األعضــاء المشــاركين
فــي خدمــات إمتيــازات العضويــة  ،ســواء مــن خــال اإلســتبيانات او المقابــات او البريــد
االلكترونــي او ايــة وســائل اخــرى .حيــث تتــم عمليــات التحديــث و الموافقــة عليهــا مــن قبــل
مجلــس إدارة غرفــة عجمــان  ،حيــث يتــم تحديــث محتــوي الدليــل و توثيقــه مــن خــال الجــدول
التالــى:
التاريخ

البيان

تفاصيل التحديث

يوليو 2018

اصدار دليل امتيازات العضوية بغرفة عجمان

اإلصدار االول
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االمتيازات التشريعية والقانونية
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نعمــل علــى مســاعدتكم فــي تنميــة و تطويــر أعمــال مؤسســتكم المختلفــة مــن خــال مــا
تقدمــه الغرفــة لكــم مــن خدمــات ذات صلــة بالتشــريعات و القوانيــن المعمــول بهــا علــى
المســتويين االتحــادي و المحلــي ،حيــث أن الفهــم الصحيــح لتلــك التشــريعات سيســاعدكم
علــى تطبيــق الممارســات القانونيــة الصحيحــة داخــل و خــارج المؤسســة مــع جميــع المعنييــن
بأنشــطة مؤسســتكم مــن حيــث االلتزامــات و الحقــوق ،كمــا يمكنكــم مــن الحــد مــن المخاطــر و
ترشــيد االنفــاق والحــد مــن النزاعــات الداخليــة و الخارجيــة للمؤسســة نتيجــة للتطبيــق الصحيــح
لتلــك القوانيــن و التشــريعات باالضافــة إلــى االســتخدام االمثــل للوقــت نتيجــة لخفــض
المخاطــر و النزاعــات و تعظيــم العائــد علــى االســتثمار

وتتجلي تلك الخدمات التشريعية المتميزة في ما يلي:
 1.1رعايــة مصالــح األعضــاء فــي ســياق المنظومــة التشــريعية االقتصاديــة
االتحاديــة
•اســتنادا إلــى نمــو أعمالكــم داخــل دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة تســاعدكم الغرفــة
علــى الوعــي بالقوانيــن االتحاديــة وفهمهــا حيــث تعمــل تلــك القوانيــن علــى تنظيــم
االنشــطة مثــل أنشــطة األعمــال االقتصاديــة و التجاريــة ،كمــا تعمــل علــى تنظيــم االمــور
المتعلقــة بالمــوارد البشــرية و العمالــة وأنظمــة الصحــة والســامة البيئيــة .
•تقــدم غرفــة عجمــان و علــى موقعهــا االلكترونــي  www.ajmanchamber.aeقائمــة
بالقوانيــن و التشــريعات االتحاديــة فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ،كمــا أن تصنيــف
تلــك القوانيــن وفقــا ألســس التصنيــف التاريخــي و القطاعــي سيســاعدكم فــي ســرعة
الوصــول الــى المعلومــات المطلوبــة

•الــرد علــى إستفســارات المؤسســات المختلفــة حــول التســاؤالت ذات الصلــة بالقوانيــن و
التشــريعات االتحاديــة

•تقديــم الدعــم االستشــاري القانونــي مــن خــال إتاحــة الفرصــة لممثلــي المؤسســات
لزيــارة اإلدارة القانونيــة بالغرفــة لتلقــي المعلومــات و اإلجابــات حــول القضايــا ذات الصلــة
بالقوانيــن و التشــريعات االتحاديــة و المحليــة.

•تقديــم ورش توعويــة بمقــار المؤسســات بنــاء علــى طلبهــا لعــرض و شــرح القوانيــن
اإلتحاديــة المحدثــة و المســتحدثة و أهميتهــا بالنســبة للمؤسســات و ذلــك بأســعار رمزيــة
•لإلطــاع علــى المعلومــات ذات الصلــة بتلــك القوانيــن يمكنكــم الرجــوع الــى الملحــق 1
فــي نهايــة الدليــل.

تتبنــي حكومــة عجمــان عــدد مــن مســارات التنميــة و مــن بيــن تلــك المســارات دعــم و تشــجيع
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امتيازات  تنمية التجارة البينية
بين المؤسسات

تتبنــي حكومــة عجمــان عــدد مــن مســارات التنميــة و مــن بين تلك المســارات
دعــم و تشــجيع القطــاع الخــاص كونــه شــريكا أساســيا فــي تحقيــق التنميــة
الشــاملة و المســتدامة فــي اإلمــارة لــذا تعمــل الغرفــة علــى دعــم
النشــاطات التجاريــة و الصناعيــة و الزراعيــة و تهيئــة المنــاخ اإليجابــي لنمــو
األعمــال و اإلســتثمار فــي إطــار الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة و الحــرص
علــى رعايــة مصالــح أعضــاء الغرفــة و تقديــم الخدمــات المتميــزة اليهــم.
و فــي ضــوء مــا ســبق تعمــل الغرفــة علــى تنميــة التعــاون و التجــارة البينيــة
بيــن المؤسســات العاملــة بإمــارة عجمــان مــن خــال اآلليــات التاليــة:

 2.1تنميــة التعــاون والتجــارة البينيــة وفقــا للتقســيمات
واألنشــطة اإلقتصاديــة والتجاريــة والســوقية بإمــارة عجمــان

أحــد اإلهتمامــات الرئيســية لغرفــة عجمــان هــو دعــم و مســاعدة
المؤسســات الخاصــة بشــكل عــام و المتوســطة و الصغيــرة منهــا بشــكل
خــاص علــى النمــو و التوســع وزيــادة الصــادرات و المســاهمة فــي الناتــج
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االجمالــى إلمــارة عجمــان و المشــاركة فــي عمليــة التنميــة المســتدامة وانطالقــا ممــا ســبق
تعمــل غرفــة عجمــان علــى مــا يلــي :

التعــاون والتكامــل البينــي بيــن كافــة أشــكال و أنشــطة المؤسســات العاملــة في إمــارة عجمان
مــن خــال تزويــد المؤسســات بالمعلومــات حــول التعــاون و التبــادل التجــاري بيــن المؤسســات
المتخصصــة فــي تقديــم خدمــات أو منتجــات و المؤسســات األخــرى التــي تتطلــب أنشــطتها
و عملياتهــا الحصــول علــى منتجــات أو خدمــات المؤسســات األخــرى األمــر الــذي يــؤدي الــى
تقويــة التبــادل التجــاري البينــي و زيــادة الناتــج المحلــي لإلمــارة و المشــاركة الفاعلــة فــي
التنميــة المســتدامة.
•تقديم معلومات تفصيلية حول كل نشاط اقتصادي

•عقــد نــدوات تخصصيــة تعريفيــة بالغرفــة ال تزيــد عــن يــوم واحــد لمناقشــة ســبل تعزيــز
التعــاون و التكامــل بيــن المؤسســات العاملــة فــي مجــال معيــن والمؤسســات األخــرى
لبحــث التعــاون بيــن تلــك المؤسســات.

 2.2تنميــة التعــاون والتجــارة بيــن المؤسســات العاملــة بالمناطــق الحــرة
التجاريــة والصناعيــة والمؤسســات المحليــة

تعتبــر تجربــة المناطــق الحــرة بإمــارة عجمــان مــن التجــارب الناجحــة علــى المســتويين المحلــي
و الدولــي فــي إدارة و دعــم المناطــق الحــرة لتحقيــق أهدافهــا العامــة و الراميــة الــى جــذب
االســتثمارات االجنبيــة و زيــادة الصــادرات و نقــل التكنولوجيــا الحديثــة و تقويــة التصنيــع
مــن خــال الميــزات التنافســية والمســاهمة فــي دعــم التنميــة المســتدامة .و بالرغــم مــن ان
المناطــق الحــرة التقليديــة تهــدف الــى اإلســتيراد مــن الخــارج فــي ظــل تمتعهــا باإلعفــاءات
الجمركيــة علــى الــواردات و الصــادرات الموجهــة الــى الســوق الخارجيــة إال ان كثيــر مــن البلــدان
و التــي تتواجــد بهــا مناطــق حــرة عامــة او خاصــة تهــدف الــى تقويــة العالقــات و التعــاون بيــن
مؤسســات المناطق الحرة التجارية أو الصناعية أو المشــتركة و المؤسســات المحلية التجارية
و الصناعيــة و الخدميــة لتحقيــق نــوع مــن التكامــل و االعتمــاد علــى المؤسســات المحليــة فــي
القيــام بأعمــال التوريــد و اإلمــداد أو التصنيــع لحســاب الشــركات العاملــة بالمناطــق الحــرة  ,لــذا
تعمــل غرفــة عجمــان علــى تقويــة العالقــات بيــن مؤسســات المناطــق الحــرة و المؤسســات
المحليــة مــن خــال عــدد مــن اآلليــات التاليــة:
•إعــداد قوائــم بالمؤسســات التجاريــة و الصناعيــة العاملــة فــي المناطــق الحــرة وفقــا
لطبيعــة النشــاط الــذي تقــوم بــه تلــك المؤسســات.
•عقــد ملتقيــات اليــوم الواحــد لتشــجيع التعــاون و التكامــل بيــن مؤسســات المناطــق الحــرة
و المؤسســات المحلية.

•تتــم دعــوة ممثلــي بعــض المؤسســات الســتعراض تجاربهــم فــي الملتقيــات التــي تطرحهــا
الغرفــة .

•كمــا تقــدم الغرفــة فرصــة المشــاركة بتلــك الملتقيــات التخصصيــة بيــن المؤسســات
بأســعار رمزيــة .
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امتياز الحصول على المعلومات
 3.1قواعد البيانات

قواعــد البيانــات هــي الدليــل المســاعد فــي إيجــاد البيانــات و المعلومــات المصنفــة التــي تمــد برؤيــة واضحــة و مــن ثــم
إتخــاذ القــرارات المناســبة .لــذا فــإن غرفــة عجمــان تســخر قواعــد بياناتهــا إلمدادكــم بالبيانــات االقتصاديــة و التجاريــة
المختلفــة مثــل:
•إعداد المؤسسات المسجلة
•تصنيف المؤسسات وفقا لعوامل التصنيف بإمارة عجمان
•المستثمرون االجانب
•بيانات الصادرات
•بيانات الواردات
•المصدرون
•المستور دون
•فرص اإلستثمار بإمارة عجمان وباقي إمارات الدولة
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شروط استخدام البيانات :
•إلتــزام المؤسســة العضــو و مســتخدميها مــن العامليــن بعــدم تغييــر
البيانــات أو مصادرهــا
•ذكر مصدر الحصول على البيانات

•اإلســتخدام اإليجابــي للبيانــات فــي دعــم األنشــطة اإلقتصاديــة
للمؤسســة .

•إحترام حقوق الملكية الفكرية لمصادر المعلومات من غرفة عجمان

•عــدم اإللتــزام بالشــروط ســالفة الذكــر ســتؤدي الــى وقــوع المســتخدم
فــي نطــاق المســاءلة القانونيــة

.3.2الفرص و دعم البعثات التجارية

تعمــل غرفــة عجمــان علــى مســاعدة المؤسســات األعضــاء علــى اإلســتفادة
مــن الفــرص التجاريــة داخــل و خــارج دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة و ذلــك
مــن خــال توافــر بيانــات اإلســتثمار مثــل:
•توفيــر البيانــات والمعلومــات حــول الفــرص اإلســتثمارية فــي إمــارة
عجمــان فــي عــدد مــن القطاعــات.
•توفيــر البيانــات حــول المســتثمرين المحلييــن واألجانــب الراغبيــن فــي
عقــد شــراكات مــع المؤسســات العاملــة فــي إمــارة عجمــان

•تســهيل اإلتصــال و التواصــل مــع البعثــات التجاريــة الخارجيــة لدولــة
االمــارات العربيــة المتحــدة للحصــول علــى المعلومــات
•تسهيل و ترتيب زيارات وفود األعمال للخارج

 3.3معلومات مزاولة االنشطة االقتصادية

تقــدم غرفــة عجمــان معلومــات متنوعــة تتفــق مــع اهتمامــات المســتثمرين
و المؤسســات العاملــة فــي إمــارة عجمــان وحرصــا مــن غرفــة عجمــان علــى
تقويــة عالقاتهــا بالمؤسســات العاملــة فــي اإلمــارة مــن خــال:
1 .1تقديــم المعلومــات حــول األنشــطة اإلقتصاديــة و التــي تتميــز بتعظيــم
العائــد علــى اإلســتثمار و قصــر فتــرة اإلســترداد بهــا و التــي تتــواءم مــع
طبيعــة المشــروعات الحاليــة للمؤسســة العضــو
1 .1مســاعدة العضــو علــى إتخــاذ قــرار مزاولــة أنشــطة اقتصاديــة مــن خــال
مســاعدته فــي إعــداد دراســة الجــدوى اإلقتصاديــة.
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تقدير و دعم و تحفيز األعضاء
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 4.3دعــم األعضــاء مــن خــال نظــام المعلومــات القانونــي المحــدث علــى
المســتويين المحلــي و اإلتحــادي
•تقديــم كافــة القوانيــن و التشــريعات المحليــة و االتحاديــة فــي كافــة القطاعــات
اإلقتصاديــة محــور إهتمــام المســتثمرين و المؤسســات الخاصــة

•تقديم إجابات و إيضاحات قانونية حول األسئلة و اإلستفسارات القانونية

تحــرص غرفــة عجمــان علــى تقديــم امتيــازات و خدمــات متطــورة ألعضائهــا و ذلــك مــن خــال
مجموعــة مــن الخدمــات التــي تعــزز مكانــة أعضــاء الغرفــة محليــا و عالميــا و مــن بيــن تلــك
الخدمــات مــا يلــي:

 4.1شهادات التزكية

متطلبات منح شهادة التزكية

•أن تكــون الرخصــة التجاريــة ســارية المفعــول و مجــددة بشــكل تتابعــي لمــدة  3ســنوات
متعاقبــة
•عضوية غرفة عجمان سارية المفعول

•تمتع المؤسسة بسمعة جيدة في الغرفة

•أن يكــون ســجلها خاليــا مــن الشــكاوي مــن قبــل المؤسســات العامــة او الخاصــة أو األفــراد
أو المجتمع المدني و مؤسســاته.
•تقديــم طلــب للحصــول علــى شــهادة التزكيــة و تحديــد الجهــة التــي ســتقدم اليهــا
الشــهادة.

 4.2شهادات التقدير

تفخــر غرفــة عجمــان بأعضائهــا و الذيــن يعملــون علــى تحقيــق مســتويات أداء و إنجــازات عاليــة
تســاهم فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي فــي اإلمــارة و خدمــة و رفاهيــة المجتمــع ،لــذا تقــوم
الغرفــة بإصــدار شــهادات التقديــر إلــى األعضــاء المتميزيــن ممــا يســهم فــي تقويــة ســمعة و
مكانــة المؤسســة بيــن عمالئهــا و مورديهــا و المســاعدة علــى نمــو أعمــال المؤسســة داخليــا
و خارجيــا و تدعيــم اســتراتيجية التوســع.
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متطلبات الحصول على شهادات التقدير:

•أن تكــون المؤسســة قــد حققــت صــادرات قيمتهــا أكثــر مــن  5مالييــن درهــم ســنويا خــال
الســنوات الثالثــة األخيــرة.
•أو أن تكون نسبة التوطين بها ال تقل عن .10%

•أو أن تكــون المؤسســة قــد ســجلت بــراءة اختــراع لمنتــج أو خدمــة جديــدة داخــل أو خــارج دولــة
االمــارت العربيــة المتحــدة.
•أن تكون المؤسسة مسؤولة مجتمعيا وتقدم خدمات مجتمعية.

 4.3نشر قصص نجاح المؤسسات عبر وسائل التواصل االجتماعي بالغرفة

تفخــر غرفــة عجمــان دائمــا بالمؤسســات المؤثــرة و الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي فــي إمــارة عجمــان
مــن خــال أنشــطة تلــك المؤسســات فــي المجــاالت المختلفــة ،حيــث تقــوم تلــك المؤسســات
المتميــزة بتطبيــق أفضــل الممارســات للوصــول إلــى التميــز فــي العمــل مــن خــال التطويــر و التحســين
المســتمر و التغلــب علــى التحديــات و الصعوبــات فــي العمــل ،و تحويلهــا إلــى فــرص للتحســين و
اإلنجــاز و التوســع و النمــو ،لــذا تفخــر الغرفــة بتقديــم قصــص النجــاح و التميــز المؤسســي و نشــرها
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي بالغرفــة.

.4.4اســتخدام شــعار الغرفــة فــي مطبوعــات المؤسســة العضوومواقعهــا علــى
الشــبكة الدوليــة «االنترنــت»
تتمتــع غرفــة عجمــان بســمعة مرموقــة بيــن المؤسســات الوطنيــة و العالميــة و يمكــن للمؤسســات
المشــاركة فــي امتيــازات العضويــة اســتثمار تلــك الســمعة مــن خــال اســتخدام شــعار الغرفــة فــي
مــا يلــي:
• وضع شعار الغرفة على الموقع اإللكتروني للمؤسسة .

•وضع شعار الغرفة على مطبوعات المؤسسة و المراسالت الخارجية لتذييل المراسالت.
•*تخضع للشروط واالحكام
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تنمية و تطوير مهارات العاملين
بالمؤسسات األعضاء بالغرفة
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 5.1خصومــات مختلفــة علــى البرامــج والــورش التدريبيــة والمؤتمــرات التــي تقدمهــا
الغرفة

تتيــح غرفــة عجمــان الفرصــة ألعضائهــا و للعامليــن بالمؤسســات األعضــاء فرصــة االســتثمار فــي
مواردهــا البشــرية مــن خــال قيــام الغرفــة بتمكيــن العامليــن بتلــك المؤسســات مــن حضــور البرامــج
التدريبيــة و الــورش و الملتقيــات و المؤتمــرات التــي تنظمهــا الغرفــة بأســعار تنافســية.
•تقديــم خصــم للعامليــن فــي مؤسســات األعضــاء يتــراوح فــي مــا بيــن  % 30 - 10مــن اجمالــى
االســتثمار فــي البرامــج أو الــورش التدريبيــة أو المؤتمــرات.
•تكريــم المشــاركين المتميزيــن فــي أدائهــم و تفاعلهــم التدريبــي خــال إنعقــاد و إدارة البرامــج
التدريبيــة .
•إتاحــة الفرصــة أمــام المؤسســة للمشــاركة فــي اثــراء فعاليــات البرامــج التدريبيــة و المؤتمــرات
كمتحــدث فــي المؤتمــر أو إدارة بعــض الجلســات و حلقــات النقــاش التــي تعقدهــا الغرفــة.

 5.2عقــد حلقــات النقــاش التخصصيــة لألعضــاء للتعامــل مــع متطلبــات التنميــة
والتحديــات وفقــأ لطبيعــة النشــاط االقتصــادي وملتقيــات مجموعــات العمــل.
تحــرص غرفــة عجمــان علــى رعايــة مصالــح أعضائهــا و تقديــم المزيــد مــن آليــات الرعايــة و التســويق
واإلدارة لألعضــاء مــن خــال وضــع خطــة ملتقيــات ســنوية لألعضــاء لمناقشــة متطلبــات التنميــة
والتعامــل مــع التحديــات التــي تواجــه تلــك المؤسســات.

مواصفات الخدمة:

•إتاحــة الفرصــة لألعضــاء حاملــي بطاقــة امتيــازات العضويــة حضــور حلقــات النقــاش التخصصيــة و
تبــادل اآلراء و المقترحــات لتحســين األداء بشــكل عــام فــي مجــال النشــاط.

•التعــاون و التنســيق بيــن غرفــة عجمــان و المؤسســات العاملــة فــي القطاعــات المختلفــة علــى
التعامــل مــع التحديــات التــي تواجههــا تلــك المؤسســات إداريــا و ماليــا و تســويقيا و تنميــة
الحلــول المالئمــة لهــا.
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تحــرص غرفــة عجمــان علــى رعايــة مصالــح المؤسســات العاملــة بإمــارة عجمــان و مســاعدتها فــي
تحقيــق أهدافهــا المختلفــة ،و ذلــك مــن خــال الخدمــات التــي تقدمهــا الغرفــة و مــن خــال خدمــات
امتيــازات العضويــة و المســتحدثة مــن قبــل الغرفــة ،و ذلــك اســتنادا إلــى تصنيــف نشــاط و فئــات
المؤسســات باإلمــارة و ذلــك علــى النحــو التالــى:

امتيازات عضوية الفئة األولى

2 .2رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية االقتصادية واالتحادية و المحلية.
3 .3تنمية التعاون و التجارة البينية بين المؤسسات.

4 .4تنميــة التعــاون و التجــارة بيــن المؤسســات العاملــة بالمناطــق الحــرة التجاريــة و الصناعيــة و
المؤسســات المحليــة.

5 .5استخدام قواعد البيانات.

6 .6اوليــة الحصــول علــى المعلومــات المتعلقــة بالفــرص االســتثمارية والمشــاركة فــي المعــارض
الخارجيــة.
7 .7الحصول على المعلومات المتعلقة بمزاولة األنشطة االقتصادية.
8 .8دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
9 .9الدعم والوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.

1010الحصول على شهادات التزكية.

1111الحصول على شهادات التقدير.

1212نشر قصص نجاح المؤسسات عبر وسائل التواصل االجتماعي للغرفة.

1313استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة و مواقعها على االنترنت.

1414الحصــول علــى الخصومــات المختلفــة علــى البرامــج و الــورش التدريبيــة و المؤتمــرات التــي تقدمهــا
الغرفة.

1515المشاركة في حلقات النقاش التخصصية التي تنظمها الغرفة.

امتيازات عضوية الفئة الثانية

1 .1رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية ،االقتصادية ،االتحادية و المحلية.
2 .2تنمية التعاون والتجارة البينية بين المؤسسات.

3 .3تنميــة التعــاون والتجــارة بيــن المؤسســات العاملــة بالمناطــق الحــرة التجاريــة و الصناعيــة
والمؤسســات المحليــة.
4 .4استخدام قواعد البيانات.

5 .5الحصول على معلومات مزاولة األنشطة االقتصادية.
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6 .6دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
7 .7الدعم و الوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.
8 .8الحصول على شهادات التزكية.

9 .9الحصول على شهادات التقدير.

1010استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة و مواقعها على اإلنترنت.

1111الحصــول علــى الخصومــات المختلفــة علــى البرامــج و الــورش التدريبيــة و المؤتمــرات التــي
تقدمهــا الغرفــة.

1212المشاركة في حلقات النقاش التخصصية التي تنظمها الغرفة.

امتيازات عضوية الفئة الثالثة

1 .1رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية ،االقتصادية ،االتحادية و المحلية.
2 .2تنمية التعاون و التجارة البينية بين المؤسسات.

3 .3الحصول على معلومات مزاولة األنشطة االقتصادية.

4 .4دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
5 .5الدعم و الوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.
6 .6الحصول على شهادات التقدير

7 .7استخدام شعار الغرفة في مطبوعات المؤسسة و مواقعها على االنترنت.

8 .8المشاركة في حلقات النقاش التخصصية للتعامل مع متطلبات التنمية والتحديات .

امتيازات عضوية الفئة الرابعة
1 .1رعاية مصالح األعضاء في سياقات المنظومة التشريعية ،االقتصادية واالتحادية.
2 .2تنمية التعاون و التجارة البينية بين المؤسسات.

3 .3الحصول على معلومات مزاولة األنشطة االقتصادية.

4 .4دعم األعضاء من خالل نظام المعلومات القانوني المحدث.
5 .5الدعم و الوساطة في حاالت النزاع بين األعضاء.

6 .6الحصول على شهادات التقدير.
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ملحق رقم 1

قائمة ببعض القوانين االتحادية

 - 1القوانين االتحادية التي تنظم أنشطة األعمال االقتصادية والتجارية
•القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  5102بشأن الشركات التجارية

•القانون االتحادي رقم ( )5لسنة  5791في شأن السجل التجاري
•قانون اتحـــادي رقم  91لســـنة  6102في شأن مكافحة الغش التجاري
•القانون االتحادي رقم  )) 13لسنة 6002بشأن حماية الملكية الصناعية
•القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  4102في شأن المشاريع الصغيرة و المتوسطة
•القانون االتحادي رقم  02لسنة  6102في شأن رهن األموال المنقولة ضمانا لدين
•القانون االتحادي رقم ( )73لسنة 2991م في شأن العالمات التجارية
•القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  9791في شأن قمع الغش والتدليس في المعامالت التجارية
•القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 6002م في شأن المعامالت والتجارة اإللكترونية
•القانون االتحادي رقم ( )81لسنة 1891م بشأن تنظيم الوكاالت التجارية
•القانون االتحادي رقم ( )82لسنة 1002م بإنشاء هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
•القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 2102م في شأن تنظيم المنافسة
•القانون االتحادي رقم ( )42لسنة 6002م في شأن حماية المستهلك
•القانون االتحادي رقم (3991 )81م بإصدار قانون المعامالت التجارية
•القانون االتحادي رقم ( )4لسنة 0002م في شأن هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع
•القانــون االتحــادي رقــم( ) 71لعــام 2002بشــان تنظيــم و حمايــة الملكيــة الصناعيــة لبــراءات
االختــراع و الرســوم و النمــاذج الصناعيــة
•القانون االتحادي رقم ( ) 31لسنة 7002بشان السلع الخاضعة لرقابة االستيراد و التصدير
•القانون االتحادي رقم ( ) 8لسنة 4002في شان المناطق المالية الحرة
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 - 2قوانين الموارد البشرية والعمالة

•قانون العمل  -وزارة الموارد البشرية والتوطين

•العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل -القرار الوزاري رقم  764لعام 2015
•شروط وضوابط انتهاء عالقة العمل القرار الوزاري رقم  765لعام 2015

•منــح العامــل تصريــح عمــل جديــد لالنتقــال مــن منشــأة الــى أخــرى  -القــرار الــوزاري رقــم  766لعــام
2015

•القانــون االتحــادي رقــم  3لســنة  2015بتعديــل القانــون رقــم  2لســنة  1989فــي شــأن الســماح
لمواطنــي دول مجلــس التعــاون بممارســة تجارتــي التجزئــة والجملــة فــي الدولــة

•القوانيــن واألنظمــة واإلجــراءات المطبقــة فــي دولــة اإلمــارات بشــأن مواجهــة غســل األمــوال
ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب

•القوانيــن واألنظمــة والتعاميــم الصــادرة عــن المصــرف المركــزي الخاصــة بكافــة البنــوك
والمؤسســات الماليــة

•القانــون االتحــادي رقــم  6لســنة  1985بشــأن المصــارف والمؤسســات الماليــة والشــركات
االســتثمارية اإلســامية

 - 3قوانين متعلقة بشركات األمن الخاصة

•القانون االتحادي رقم ( )37لسنة  2006بشأن شركات األمن الخاصة

•قــرار وزاري رقــم ( )557لســنة - 2008الالئحــة التنفيذيــة للقانــون االتحــادي رقــم ( )37لســنة
 2006بشــأن شــركات األمــن الخاصــة

 - 4قوانين وأنظمة توفر الحماية للعمال من حيث الصحة السالمة والبيئة
•قرار وزاري رقم  401لسنة  - 2015تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة

•القانون االتحادي رقم  1لسنة  2015بشأن مكافحة االتجار بالبشر  -وزارة العدل
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 - 5قوانين الضرائب

•مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )7لسنة  2017في شأن الضريبة االنتقائية

•مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2017في شأن ضريبة القيمة المضافة

•مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )13لسنة  2016بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب
•قانون اإلجراءات الضريبية في دولة اإلمارات

•قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )52لســنة  2017بشــأن الالئحــة التنفيذيــة للمرســوم بالقانــون
االتحــادي رقــم ( )8لســنة  2017فــي شــأن ضريبــة القيمــة المضافــة

•شرح ضريبة القيمة المضافة  -الهيئة االتحادية للضرائب    

•التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة  -الهيئة االتحادية للضرائب

•مرسوم بالقانون االتحادي رقم ( )13لسنة  2016بشأن إنشاء الهيئة االتحادية للضرائب
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