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خدمات العضوية والتوثيق التجاري
تتكون خدمات العضوية والتوثيق من خدمة العضوية ،و خدمة شهادة المنشأ،
و خدمة التصديقات ،وخدمة اإلدخال المؤقت للبضائع.

غـرف دبــي |

خدمة العضوية

وصف الخدمة
خدمــة العضويــة تعنــى بتســجيل الشــركات ذات الترخيــص المحلــي وشــركات المناطــاق الحــرة .وتتيــح خدمــة
العضويــة للمتعامليــن ممارســة أنشــطتهم االقتصاديــة باإلضافــة إلــى التمتــع بالخدمــات األخــرى والبرامــج
المتعــددة المقدمــة مــن غــرف دبــي والتــي تهــدف إلــى دعــم ومســاعدة قطــاع األعمــال علــى التطــور والنمــو.
فئة الخدمة و نوعها
تقدم خدمة العضوية على النحو التالي:
اسم الخدمة
إصدار عضوية جديدة

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

تعديل العضوية

تكميلية

إجرائية

تجديد العضوية

إلغاء العضوية

تكميلية

تكميلية

إجرائية

إجرائية

إجراءات التسجيل في عضوية غرف دبي
•تقديــم المســتندات والوثائــق المطلوبــة مــن خــال زيــارة مركــز إســعاد المتعامليــن أو الموقــع اإللكترونــي أو
عبــر البريــد اإللكترونــي
•الموافقة على الطلب
•دفع رسوم الخدمة
•استالم شهادة عضوية غرف دبي
الوثائق والمستندات المطلوبة
إصدار عضوية جديدة
أوالً :المؤسسات الفردية:
•صورة عن الرخصة
•صورة عن جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية لصاحب الترخيص أو المفوض (إن وجد)
•صورة عن الوكالة الرسمية للمفوض مصدقة حسب األصول
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غـرف دبــي |

خدمة العضوية

ثاني ًا :الشركات المحلية:
•صورة عن الرخصة
•صورة عن جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية للشركاء أو المفوض (إن وجد)
•صورة عن عقد التأسيس  ،مصدقة من الكاتب العدل
•صورة عن الوكالة الرسمية للمفوض مصدقة حسب األصول
ثالث ًا :مكاتب التمثيل والشركات األجنبية:
•صورة عن الرخصة
•صورة عن جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية للمدير أو المفوض (إن وجد)
•صورة عن عقد تأسيس الشركة األم ،أو نظامها األساسي مصدق حسب األصول
•صورة عن الوكالة الرسمية للمدير أو المفوض مصدقة حسب األصول
رابع ًا :مؤسسات وشركات المناطق الحرة:
•صورة عن الرخصة
•صورة عن جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة الهوية اإلماراتية للمدير أو المفوض (إن وجد)
•صورة عن عقد التأسيس /شهادات األسهم  /شهادة التأسيس مصدقة حسب األصول
•خطاب تفويض من المدير للمفوض
تجديد العضوية
•صورة عن الرخصة التجارية مجددة
تعديل العضوية
•صورة عن الوثيقة المعدلة ( مثال :عقد التأسيس )
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غـرف دبــي |

خدمة العضوية

رســوم الخدمة
يعتمــد تحديــد رســوم العضويــة علــى الشــكل القانونــي ،أو جنســية الشــركاء ،أو علــى نــوع النشــاط الــذي تزاولــه
المنشــأة .وتنقســم هــذه الرســوم الســنوية إلــى الفئــات التاليــة:
•المؤسسات الوطنية (ذات النشاط المحدد) 700 :درهم
•التجارةالعامة 1200 :درهم  2200 -درهم
•المصــارف وشــركات التأميــن ومقــاوالت البنــاء والمقــاوالت اإلنشــائية وفــروع الشــركات األجنبيــة العالميــة
وشــركات ومؤسســات المناطــق الحــرة 2200 :درهــم
•الفنادق والمؤسسات المالية المساعدة ووسطاء الـتأمين 2000 :درهم  2200 -درهم
•المحامون ومدققو الحسابات والمهندسون االستشاريون 1000 :درهم  2200 -درهم
•التجارة البسيطة المتنوعة 500 :درهم
•الصناعات الحرفية ورخصة التاجر (اإللكتروني) ورخصة انطالق 300 :درهم
•الحرف البسيطة 50 :درهم ًا
•فروع المنشآت التي تحمل نفس االسم التجاري 100 :درهم  2200 -درهم حسب النشاط
بناء على الرخصة
•يتم تحصيل  100درهم في حال إجراء تعديل على العضوية ً
•يتــم االعفــاء مــن رســوم العضويــة لمــدة  5ســنوات للرخــص المنضمــة لعضويــة مؤسســة محمــد بــن راشــد
للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
قنوات تقديم الخدمة
يتم تقديم الطلب من خالل مركز إسعاد المتعاملين أو الموقع اإللكتروني أو التطبيق الذكي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
دقيقتين من خالل الموقع اإللكتروني
 6دقائق من خالل زيارة مركز إسعاد المتعاملين
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات ذات الترخيص المحلي
شركات المناطاق الحرة
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غـرف دبــي |

خدمة شهادة المنشأ

وصف الخدمة
تتيــح خدمــة شــهادة المنشــأ ألعضــاء غــرف دبي واالفــراد إمكانية التقــدم للحصول على شــهادات المنشــأ لتصدير
أو إعــادة تصديــر البضائــع ،وهــي وثيقــة رســمية صــادرة عــن غــرف دبــي تحــدد منشــأ البضاعــة المصــدرة أو المعــاد
تصديرهــا .تعــد هــذه الشــهادة ضروريــة للتعــرف علــى منشــأ البضاعــة بغية تقديــر نســب الرســوم الجمركية حيث
تحتــوي علــى البيانــات األساســية لإلرســاليات التجاريــة مرفــق بهــا الفاتــورة التجاريــة موضحــة التفاصيل.
فئة الخدمة و نوعها
تقدم خدمة شهادة المنشأ على النحو التالي :

تعديل شهادة المنشأ

نوع الخدمة
فرعية

تكميلية

الفئة
إجرائية

اسم الخدمة
إصدار شهادة المنشأ

تكميلية

إجرائية

إصدار شهادة المنشأ
لألغراض الشخصية

فرعية

إجرائية

إصدار نسخة إضافية

إجرائية

إصدار شهادة منشأ

متطلبات الحصول على شهادة المنشأ
•الفاتورة التجارية

متطلبات إصدار شهادة منشأ لألغراض الشخصية
•نموذج اغراض شخصية مستعملة
•صورة من جواز السفر ساري المفعول او بطاقة الهوية االماراتية

ُيطلب بيانات إضافية في الحاالت التالية:
•بضائع الشحن المباشر:
 -بوليصة الشحن

•منشأ اإلمارات:
 صورة عن الرخصة الصناعية صورة عن فاتورة الشراء من المصنع•بضائع الترانزيت:
 -صورة عن بيان الترانزيت الصادر من جمارك دبي
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خدمة شهادة المنشأ

لغرف دبي الحق في طلب أي مستندات إضافية في حال عدم وضوح الفاتورة أو إذا دعت الضرورة لذلك.

 بيان التعبئة (اختياري) فواتير الدولة المصدرة -شهادة المنشأ من الدولة المصدرة

متطلبات الحصول على تعديل شهادة المنشأ
•صورة عن الفاتورة التجارية المعدلة أو أي وثيقة تم التعديل عليها
رسوم الحصول على شهادة المنشأ
• 100درهم رسوم إصدار شهادة المنشأ

• 50درهم ًا رسوم التعديل على شهادة المنشأ وملحقاتها
• 50درهم ًا رسوم لكل نسخة إضافية من شهادة المنشأ

•يتــم تحصيــل  5دراهــم لــكل صفحــة إضافيــة مــن بعــد الصفحــة الخامســة للفاتــورة التجاريــة وذلــك لكافــة
األنــواع الســابقة
•يتم تحصيل  5دراهم لكل صفحة من صفحات بيان التعبئة وذلك لكافة األنواع السابقة
قنوات تقديم الخدمة
يتم تقديم الطلب من خالل مركز إسعاد المتعاملين أو الموقع اإللكتروني أو التطبيق الذكي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
دقيقتين من خالل الموقع اإللكتروني
 6دقائق من خالل زيارة مركز إسعاد المتعاملين
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
االفراد

V04.0 | DC.MDS.T02.03 | April 2022

عام

8
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خدمة التصديقات

وصف الخدمة
تقــوم غــرف دبــي بتســهيل إجــراءات ممارســة األعمــال ألعضائهــا مــن خــال تصديــق وتوثيــق المســتندات
والمراســات والعقــود الخاصــة بهــم ،إلضفــاء صفــة رســمية عليهــا ليتــم قبولهــا مــن الجهــات األخــرى.
فئة الخدمة ونوعها:
تقدم خدمة التصديقات على النحو التالي :
اسم الخدمة
صحة التوقيع

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

صورة طبق األصل

فرعية

إجرائية

التوثيق

فرعية

إجرائية

إجراءات الخدمة
•تقديم المستندات والوثائق المطلوبة من خالل زيارة مركز إسعاد المتعاملين أو الموقع اإللكتروني
•الموافقة على الطلب
•دفع رسوم الخدمة
•التصديق على الوثائق
متطلبات الحصول على الخدمة
صحة التوقيع

•بطاقة المخولين بالتوقيع مستكملة البيانات مختومة وموقعة من صاحب الترخيص أو المفوض
•المستند المراد التصديق عليه موقع من قبل المفوض بالتوقيع المعتمد لدينا

التوثيق
•المستند المراد توثيقه موقع ومختوم من قبل الجهة الحكومية الصادرة منها الوثيقة
صورة طبق األصل
•المستند المراد التصديق عليه

V04.0 | DC.MDS.T02.03 | April 2022

عام

9
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خدمة التصديقات

رسوم الخدمة
صحة التوقيع 100 :درهم
التوثيق 100 :درهم
صورة طبق األصل 100 :درهم
ويتــم تحصيــل  10دراهــم لــكل نســخة إضافيــة فــي حــال تصديــق مــا بعــد النســخة الخامســة لنفــس المعاملــة
وذلــك لكافــة األنــواع الســابقة.
قنوات تقديم الخدمة
يتم تقديم الطلب من خالل مركز إسعاد المتعاملين أو الموقع اإللكتروني أو التطبيق الذكي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
•دقيقتين من خالل الموقع اإللكتروني
• 6دقائق من خالل زيارة مركز إسعاد المتعاملين
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
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خدمة اإلدخال المؤقت للبضائع

وصف الخدمة
بطاقــة اإلدخــال المؤقــت للبضائــع هــي وثيقــة جمركيــة دوليــة تســمح باالســتيراد المؤقــت للبضائــع لمــدة عــام
واحــد علــى األكثــر دون فــرض أيــة رســوم أو ضرائــب جمركيــة.
فئة الخدمة و نوعها
تقدم خدمة اإلدخال المؤقت على النحو التالي :
اسم الخدمة
إصدار دفتر اإلدخال المؤقت

تعديل دفتر اإلدخال المؤقت

إصدار دفتر إدخال مؤقت بديل

إصدار دفتر إدخال مؤقت بدل فاقد

إلغاء دفتر اإلدخال المؤقت

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

تكميلية

إجرائية

تكميلية

تكميلية

إجرائية

إجرائية

إجرائية

تكميلية

يقدم الطلب مع النماذج المطلوبة وهي كالتالي:
متطلبات الحصول على دفتر اإلدخال المؤقت

•الفاتورة التجارية
•رسالة تفويض صادرة من الشركة لممثليها أو وكالئها (متوفرة على الموقع اإللكتروني)
•رسالة تعهد والتزام (متوفرة على الموقع اإللكتروني)
متطلبات تعديل دفتر اإلدخال المؤقت
•الفاتورة التجارية المعدلة
•رسالة تفويض صادرة من الشركة لممثليها أو وكالئها المعدلة
متطلبات إصدار دفتر إدخال المؤقت بديل
•يتم تقديم الطلب من خالل الموقع اإللكتروني
متطلبات إصدار دفتر إدخال المؤقت بدل فاقد
•يتم تقديم الطلب من خالل الموقع اإللكتروني
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خدمة اإلدخال المؤقت للبضائع

متطلبات إلغاء دفتر اإلدخال المؤقت
•يتم تقديم الطلب من خالل الموقع اإللكتروني
•دفتر االدخال األصلي
رســوم الحصول على دفتر اإلدخال المؤقت

رسوم إصدار دفتر اإلدخال المؤقت
(لزيارة دولة واحدة فقط)

لألعضاء
لغير األعضاء

رسوم إصدار دفتر اإلدخال المؤقت (المستعجل)
(لزيــارة دولــة واحدة فقط)

لألعضاء
لغير األعضاء

صفحات إضافية للقائمة العامة

لألعضاء
لغير األعضاء

رسوم التسوية

لألعضاء
لغير األعضاء

دول اضافية

رسوم اإللغاء

لألعضاء
لغير األعضاء

لألعضاء
لغير األعضاء

 900درهم
 1,800درهم
 1,400درهم
 2,300درهم

 50درهم لكل دولة
 100درهم لكل دولة
 5درهم للصفحة
 10درهم للصفحة
 500درهم
 500درهم

 300درهم
 600درهم

فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
الشركات غير المنتسبة لغرف دبي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
•الطلبات المستعجلة :يوم عمل واحد من تاريخ استيفاء الرسوم اإلدارية والضمان
•الطلبات غير المستعجلة :ثالثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الرسوم اإلدارية والضمان
قنوات تقديم الخدمة
•يتــم تقديــم الطلــب مــن خــال الموقــع اإللكترونــي ،ومــن ثــم يتــم اســتكمال اإلجــراءات واالســتالم مــن
مركــز إســعاد المتعامليــن
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خدمات تطوير األعمال
تســتهدف خدمــات تطويــر األعمــال؛ األفــراد والمتعامليــن الذيــن يحتاجــون إلــى دعــم
غــرف دبــي فــي المســائل والشــؤون المختلفــة.

غـرف دبــي |

خدمة دراسات وبحوث األعمال والمعلومات

وصف الخدمة
توفــر خدمــة دراســات وبحــوث األعمــال والمعلومــات منصــة موثوقــة للمعلومــات االقتصاديــة واإلحصائيــات
والتقاريــر للمتعامليــن مــن أجــل مســاعدة مجتمــع األعمــال علــى اتخــاذ قــرارات دقيقــة بشــأن أعمالهــم.
يوفــر مركــز المعلومــات خدمــات إلكترونيــة لألعضــاء تشــمل «شــهادات التوصيــة والتعريــف ،وقوائــم وبيانــات
الشــركات واألنشــطة» ،والــرد علــى استفســارات المتعامليــن مــن خــال القنــوات المتاحــة.
فئة الخدمة
تقدم غرف دبي خدمة دراسات وبحوث األعمال على النحو التالي:

رســائل لمــن يهمــه األمــر ورســائل
التوصيــة والتعريــف

نوع الخدمة
فرعية

فرعية

الفئة
معلوماتية

اسم الخدمة
خدمة التقارير والبحوث والدراسات

قوائــم الشــركات حســب األنشــطة

فرعية

معلوماتية

معلوماتية

وبيانــات الشــركات ،ودليــل غــرف دبــي
التجــاري
إجراءات الخدمة
•البحــث عبــر الموقــع اإللكترونــي عــن التقاريــر والبحــوث والدراســات المتوفــرة أو التواصــل عبــر قنــوات تقديــم
الخدمــة المتاحــة.
•تقديم الطلب عبر الموقع اإللكتروني مع إرفاق المستندات المطلوبة.
•التدقيق على الطلب واستيفائه للشروط.
•إشعار العميل بالموافقة على الطلب.
•سداد الرسوم عبر الموقع اإللكتروني وتمكين العميل من تحميل الملف وطباعته.
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غـرف دبــي |

خدمة دراسات وبحوث األعمال والمعلومات

متطلبات الحصول على الخدمة
رسالة طلب من الشركة موقعة من المخول بالتوقيع المعتمد لدى الغرف مع ختم الشركة
رسوم الخدمة:
•يتم تحديد رسوم الخدمة حسب نوع الطلب وذلك عند تقديمه
 %5ضريبة القيمة المضافة:
الرسوم والضريبة أعاله غير قابلة لالسترداد وواجبة الدفع.
قنوات تقديم الخدمة
•البريد اإللكتروني
•الموقع اإللكتروني
•مركز إسعاد المتعاملين
•التطبيقات الذكية
متوسط مدة إنجاز الخدمة
 10دقائق
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
الشركات غير المنتسبة لغرف دبي
األفراد
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غـرف دبــي |

خدمة التصنيــف االئتمانــي

وصف الخدمة
توفــر خدمــة التصنيــف االئتمانــي تقاريــر معلومــات األعمــال عــن الشــركات المحليــة أو العالميــة ،حيــث تعــد
هــذه التقاريــر بمثابــة أداة فعالــة لتالفــي المخاطــر ومســاعدة الشــركات فــي اتخــاذ القــرارات االســتثمارية
الســليمة خاصــة تلــك المرتبطــة بشــركاء مــن أنحــاء العالــم .ويشــمل التقريــر التصنيــف االئتمانــي للشــركة
المعنيــة باإلضافــة إلــى معلومــات حــول مجــال نشــاطها ومعلومــات اقتصاديــة وماليــة.
فئة الخدمة
تقدم الغرف الخدمة على النحو التالي:
اسم الخدمة
التصنيف االئتماني

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
معلوماتية

متطلبات الحصول على الخدمة
يتم تعبئة طلب للحصول على الخدمة
رسوم الخدمة
تعتمد الرسوم على المنطقة الجغرافية للشركة التي يطلب العميل تقريراً عنها
الرسوم  /درهم

المنطقة

الشرق األوسط

610

أوروبا

295

باقي دول العالم

575

 %5ضريبة القيمة المضافة:
الرسوم والضريبة أعاله غير قابلة لالسترداد وواجبة الدفع.
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غـرف دبــي |

خدمة التصنيــف االئتمانــي

قنوات تقديم الخدمة
•مبنى غرف دبي
•الموقع اإللكتروني
•البريد اإللكتروني
متوسط مدة إنجاز الخدمة
لتقارير الشركات في منطقة الشرق األوسط
•التسليم العادي :خالل خمسة أيام عمل
•التسليم السريع :خالل  3أيام عمل
لتقارير الشركات خارج منطقة الشرق األوسط
•التسليم العادي :خالل  12يوم عمل
•التسليم السريع :خالل  9أيام عمل
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
الشركات غير المنتسبة لغرف دبي
األفراد
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غـرف دبــي |

خدمة المعلومات القانونية

وصف الخدمة
توفرغــرف دبــي معلومــات قانونيــة تتعلــق بالقوانيــن التجاريــة المحليــة واالتحاديــة ذات الصلــة بممارســة
األنشــطة االقتصاديــة لمتعاملــي غــرف دبــي.
فئة الخدمة
اسم الخدمة
المعلومات القانونية

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
معلوماتية

إجراءات الخدمة
•التواصل مع غرف دبي عبر قنوات الخدمة المتاحة وتقديم االستفسار عن المعلومات القانونية
•الحصول على اإلجابة عن االستفسار خالل الفترة الزمنية المحددة
متطلبات الحصول على الخدمة
يتم تنفيذ طلب العميل بمجرد استالمه عن طريق قنوات الخدمة بشرط توفر بيانات التواصل
رسوم الخدمة
مجانية
قنوات الخدمة
•البريد اإللكتروني
•الموقع اإللكتروني
•التطبيقات الذكية
•االتصال الهاتفي
•مبنى غرف دبي
متوسط وقت إنجاز الخدمة
يوما عمل
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
الشركات غير المنتسبة لغرف دبي
األفراد
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غـرف دبــي |

خدمة الوساطة

وصف الخدمة
خدمــة الوســاطة هــي إحــدى الطــرق الفعالــة لفــض النزاعــات بطريقــة وديــة شــريطة أن يكــون أحــد طرفــي النــزاع
عضــواً فــي غــرف دبــي .وتعتبــر الوســاطة خدمــة ســريعة وســرية وقليلــة التكلفــة ،كمــا أنهــا تعــد فرصــة ممتــازة
للحفــاظ علــى العالقــات التجاريــة بيــن األطــراف وتعطيهــم أقصــى قــدر مــن الســيطرة علــى الوســاطة ونتائجهــا.
الوســاطة طريقــة وديــة للتســوية وإجراءاتهــا ســرية حيــث يجــب الحفــاظ دائمــ ًا علــى ســرية المعلومــات
المتعلقــة بهــا ،ونهــدف فــي غــرف دبــي إلــى مســاعدة األطــراف للتوصــل إلــى تســوية وديــة .ومــن أجــل ذلــك ،ننصــح
األطــراف باالســتعداد للتفــاوض والمرونــة أثنــاء الوســاطة .الوســاطة ليســت توفيق ـ ًا أو تحكيم ـ ًا أو تقاضي ـ ًا فــي
النــزاع؛ ودورنــا يتمثــل فــي تســهيل عمليــة التفــاوض بيــن األطــراف والســماح لهــم بالتوصــل بأنفســهم إلــى
حــل ودي يرضيهــم .وعنــد وجــود اختــاف كبيــر فــي وجهــات نظــر األطــراف يحــول دون تســوية النــزاع ،ســتصل
مســاعينا إلــى طريــق مســدود وعندهــا ســننصح األطــراف باللجــوء للخيــارات البديلــة كالتقاضــي فــي حــال عــدم
تعــاون المشــكو ضدهــم أو عــدم رغبتهــم بتدخلنــا.
فئة الخدمة
اسم الخدمة
الوساطة

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

إجراءات الخدمة
•التواصــل مــع غــرف دبــي عبــر قنــوات الخدمــة المتاحــة وتقديــم طلــب الوســاطة مــع إرفــاق المســتندات
الداعمــة المتعلقــة بالشــكوى
•مراجعة الطلب والموافقة على تقديم الخدمة من قبل غرف دبي
•دفع الرسوم المطلوبة
•تقــوم غــرف دبــي بالتواصــل مــع األطــراف المعنيــة بهــدف التوصــل إلــى حــل مناســب للنــزاع (حســب طبيعــة
النــزاع)
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غـرف دبــي |

خدمة الوساطة

متطلبات الحصول على الخدمة:
•أحد طرفي الشكوى على األقل عضواً بغرف دبي
•النظر في النزاع ليس من اختصاص جهة أخرى
•الشكوى ضد مؤسسة أو شركة
•النزاع ليس قيد النظر أمام أي جهة تقاضي أو تحكيم
رسوم الخدمة
الطلبات

رسوم تسجيل طلب الوساطة
رسوم إدارية لطلب الوساطة

األعضاء

غير األعضاء

 500درهم إماراتي

 1000درهم إماراتي

 %2من مبلغ محل النزاع
 %1من مبلغ محل النزاع
الحد األدنى  1000درهم إماراتي
الحد األدنى  500درهم إماراتي
الحد األعلى  15,000درهم إماراتي الحد األعلى  20,000درهم إماراتي

 %5ضريبة القيمة المضافة:
الرسوم والضريبة أعاله غير قابلة لالسترداد وواجبة الدفع من أجل البدء بإجراءات الوساطة.
قنوات تقديم الخدمة
•البريد اإللكتروني
•الموقع اإللكتروني
•التطبيق الذكي
•مبنى غرف دبي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
 83يوم عمل من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات و دفع الرسوم.
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرف دبي
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خدمات االستدامة
صممــت خدمــات االســتدامة للعمــاء الراغبيــن باعتمــاد ودمــج الممارســات
المســتدامة فــي أعمالهــم.

غـرف دبــي |

خدمة عالمة غرف دبي للمسؤولية
االجتماعية للشركات

وصف الخدمة
هــي منظومــة عمــل مصممــة خصيص ـ ًا لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومنطقــة الشــرق األوســط اعتمــاداً
علــى أفضــل الممارســات والمواصفــات العالميــة ،لمســاعدة الشــركات علــى تقييــم مســتوى أداء المســؤولية
االجتماعيــة لديهــا .كمــا تعتبــر عالمــة غــرف دبــي للمســؤولية االجتماعيــة أداة اعتــراف وتكريــم لنجــاح
الشــركات والتزامهــا فــي تطبيــق معاييــر االســتدامة.
فئة الخدمة
تقدم الغرف الخدمة على النحو التالي:
اسم الخدمة
عالمة غرف دبي للمسؤولية
االجتماعية للشركات

نوع الخدمة
رئيسية

الفئة
إجرائية

إجراءات الخدمة
•التواصــل مــع غــرف دبــي عبــر قنــوات الخدمــة المتاحــة لالستفســار عــن طلــب خدمــة عالمــة غــرف دبــي
للمســؤولية االجتماعيــة
•تنفيــذ ورشــة استشــارية مــن خــال اجتمــاع بيــن طالــب الخدمــة والمختــص مــن غــرف دبــي لعــرض و توضيــح
منظومــة عمــل عالمــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة وآليــة التقييــم
•عنــد اســتالم طلــب المتقــدم والموافقــة عليــه ،تصــدر فاتــورة وترســل للشــركة المتقدمــة (فــي حالــة وجــود
رسوم)
•توفر غرف دبي صالحية دخول المتعامل إلى النموذج اإللكتروني لطلب المشاركة الخاص به
•دفع رسوم الخدمة وتعبئة نموذج طلب المشاركة من قبل المتعامل
•تقوم غرف دبي بتنفيذ التقييم المكتبي و ترتيب الزيارة الميدانية  -عند الحاجة
•إرسال التقرير التقييمي للمتعامل من قبل غرف دبي
•منــح عالمــة غــرف دبــي للمســؤولية االجتماعيــة للمتعامــل فــي حالــة تــم اســتيفاء جميــع المتطلبــات خــال
حفــل تنظمــه غــرف دبــي
متطلبات الحصول على الخدمة
•يتم تعبئة طلب للحصول على الخدمة
•امتالك الشركة المتقدمة لرخصة تجارية سارية المفعول
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غـرف دبــي |

خدمة عالمة غرف دبي للمسؤولية
االجتماعية للشركات

رسوم الخدمة
تعتمد على عدد الموظفين و توفر عضوية غرف دبي
 %5ضريبة القيمة المضافة:
الرسوم والضريبة أعاله غير قابلة لالسترداد وواجبة الدفع.
قنوات تقديم الخدمة:
•مبنى غرف دبي
•البريد اإللكتروني
متوسط مدة إنجاز الخدمة
يتم تقديم الخدمة على دورتين سنويا في شهري يونيو وديسمبر
فئات المتعاملين المستهدفين
الشركات المنتسبة لغرفة دبي
الشركات غير المنتسبة لغرفة دبي
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خدمات التراخيص
تســتهدف خدمــات التراخيــص المتعامليــن الراغبيــن بتمثيــل قطاعــات محــددة فــي
دبــي مــن خــال إضفــاء صفــة قانونيــة علــى نشــاطاتهم.

غـرف دبــي |

خدمة مجالس األعمال ومجموعات األعمال

وصف الخدمة
تتيــح خدمــة ترخيــص وتصريــح مجالــس ومجموعــات العمــل إمكانيــة تشــكيل مجموعــات أو مجالــس عمــل
لتمثيــل قطاعــات محــددة فــي دبــي مــن خــال إضفــاء صفــة قانونيــة علــى نشــاطاتها ،والتعــاون بيــن الشــركات
بهــدف تطويــر قطــاع األعمــال.
فئة الخدمة
تقدم الغرف الخدمة على النحو التالي :
اسم الخدمة
تصريح وترخيص مجالس
ومجموعات األعمال

تجديد وترخيص مجالس
ومجموعات األعمال

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

تكميلية

إجرائية

إجراءات الخدمة
•متطلبات إنشاء مجلس األعمال
وقائمــا علــى الجنســية .ويجــب أال يكــون لــه
ربحــي
يجــب أن يكــون مجلــس األعمــال المطلــوب إنشــاؤه غيــر
ً
ّ
وســيطلب مــن األعضــاء المؤسســين تقديــم الوثائــق التاليــة إلــى إدارة
وجــود فــي الوقــت الحالــي فــي دبــي.
ُ
عالقــات األعضــاء فــي غــرف دبــي.
• خطاب رسمي من قنصلية الدولة المعنية أو سفارتها للتصديق على تشكيل المجلس.

مؤسسة للمجلس وتشمل:
• قائمة بما ال يقل عن عشرين ( )20شركة
ِّ
 رقم الرخصة التجارية		
المؤسسة
الشركة
لممثل
اإلماراتية
الهوية
رقم
		
ِّ
 رقم عضوية غرف دبي		
• االسم المقترح للمجموعة
• مشروع النظام األساسي*

• خطــة عمــل تســرد بالتفصيــل الخطــط المســتقبلية للمجلــس ،وجميــع مزايــا تأســيس المجلــس
يقدمهــا لدبــي*.
والمســاهمة التــي قــد ّ

*الوثائق التالية يجب أن تقدم خالل  90يوم من اصدار الرخصة
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غـرف دبــي |

خدمة مجالس األعمال ومجموعات األعمال

•متطلبات إنشاء مجموعة األعمال
يجــب أن تكــون مجموعــة األعمــال المزمــع إنشــاؤها غيــر ربحيــة وتتبــع قطاعــ ًا اقتصاديــ ًا محــدداً .ويجــب أن
تكــون المجموعــة غيــر موجــودة فــي الوقــت الحالــي فــي دبــي .وسـ ُـيطلب مــن األعضــاء المؤسســين تقديــم
الوثائــق التاليــة إلــى دائــرة عالقــات األعمــال فــي غــرف دبــي.

مؤسسة للمجموعة وتشمل:
• قائمة بما ال يقل عن ثالثين ( )30شركة
ِّ
 رقم الرخصة التجارية		
المؤسسة
الشركة
لممثل
اإلماراتية
الهوية
رقم
		
ِّ
 رقم عضوية غرف دبي		
• االسم المقترح للمجموعة
• مشروع النظام األساسي*

• خطــة عمــل تســرد بالتفصيــل الخطــط المســتقبلية للمجلــس ،وجميــع مزايــا تأســيس المجلــس
يقدمهــا لدبــي*.
والمســاهمة التــي قــد ّ

*الوثائق التالية يجب أن تقدم خالل  90يوم من اصدار الرخصة
•متطلبات تجديد تصاريح مجموعات ومجالس األعمال
المحدثــة ألعضــاء اللجنــة وقائمــة العضويــة العامــة مــع أرقــام الهويــات اإلماراتية
• نســخة الكترونيــة للقائمــة ُ
ألاعضــاء اللجنــة االداريــة ومعلومــات االتصــال الخاصــة بهــم
• تقرير مالي مدقق للمجلس
• محضر االجتماع العام السنوي/اجتماع الجمعية العامة( .يمكن تسليم محضر االجتماع حال انعقاده )
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خدمة مجالس األعمال ومجموعات األعمال

رسوم الخدمة
ال يوجد رسوم
قنوات تقديم الخدمة
•البريد اإللكتروني
•الموقع اإللكتروني
•مبنى غرف دبي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
 60-30يوم عمل من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات.
 3-2أيام عمل لتجديد التراخيص
فئات المتعاملين المستهدفين
فئات خاصة:
ممثلو مجتمع األعمال حسب الجنسية
ممثلو القطاعات االقتصادية
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خدمة مكاتب االرتباط التجاري الحكومية

وصف الخدمة
تتيــح خدمــة ترخيــص مكاتــب االرتبــاط التجــاري الحكوميــة امكانيــة تشــكيل مكاتــب تابعــة لحكومــة دولــة
مــن دول العالــم بهــدف تنشــيط التجــارة معهــا و الترويــج لمنتجاتهــا أو لمؤسســاتها الصناعيــة و التجاريــة ،
واليســمح لهــذا المكتــب بمزاولــة أي اعمــال تجاريــة.
فئة الخدمة
تقدم الغرف الخدمة على النحو التالي :
اسم الخدمة
تصريح و ترخيص مكاتب االرتباط
التجاري الحكومية

تجديد و ترخيص مكاتب االرتباط

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

تكميلية

إجرائية

التجاري الحكومية
•متطلبات تأسيس مكاتب االرتباط التجاري الحكومية
• طلــب مــن وزارة التجــارة أو الــوزارة المســؤولة عــن تأســيس المكاتــب التجاريــة فــي الخــارج مصــدق مــن قبــل
وزارة الخارجية أو سفارة االمارات لطلــــب إنشــــاء المكتــــب فــــي دبــــي
• نسخة من جواز سفر الشخص المعين من قبل حكومة الدولة المعنية لتأسيس وإدارة المكتب
•متطلبات تجديد وترخيص مكاتب االرتباط التجاري الحكومية
• نسخة محدثة من بطاقة الهوية اإلماراتية للمدير
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خدمة مكاتب االرتباط التجاري الحكومية

رسوم الخدمة
• 3500درهم إماراتي
قنوات تقديم الخدمة
•البريد اإللكتروني
•الموقع اإللكتروني
•مبنى غرف دبي
متوسط مدة إنجاز الخدمة
 60-30يوم عمل من تاريخ استيفاء الشروط والمتطلبات.
 3-2أيام عمل لتجديد التراخيص
فئات المتعاملين المستهدفين
فئات خاصة:
ممثلو مكاتب االرتباط التجاري الحكومية
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غـرف دبــي |

الهيئات االقتصادية والمهنية

وصف الخدمة
يهــدف مركــز دبــي للهيئــات االقتصاديــة والمهنيــة إلــى اســتقطاب وترخيــص الهيئــات اإلقليميــة والدوليــة
وتقديــم المســاعدة لتأسيســها أو فتــح فروعهــا أو مكاتبهــا الرئيســية فــي اإلمــارة بالتنســيق مــع الجهــات
الحكوميــة ،لمــا يضيفــه تواجدهــا فــي اإلمــارة مــن أهميــة فــي دعــم مركــز اإلمــارة اإلقليمــي والعالمــي نظــراً لمــا
تتمتــع بــه مــن خبــرات وإمكانيــات فنيــة فــي مجــال اختصاصهــا.
فئة الخدمة
تقدم الغرف الخدمة على النحو التالي:
اسم الخدمة
ترخيص الهيئات االقتصادية
والمهنية

تجديد تراخيص لهيئات االقتصادية
والمهنية

نوع الخدمة
فرعية

الفئة
إجرائية

تكميلية

إجرائية

إجراءات الخدمة
•التواصل مع غرف دبي من خالل القنوات المتاحة لتقديم الطلب
متطلبات ترخيص الهيئات االقتصادية والمهنية
•رســــالة رســــمية موجهــــة لرئيــــس غــرف دبــــي متضمنــة اســم المديــر التنفيــذي او اســم الشــخص المعنــي
بــإدارة الهيئة مــــع صــــورة القــــرار الصــــادر مــــن مجلــــس إدارة الهيئة
•عقد تأسيس الشركة
•أسماء أعضاء المؤسسة المقيمين حالي ًا في اإلمارات العربية المتحدة
•التقرير المالي السنوي
•نبذة عن النشاطات المقترحة للهيئة ( يجب تسليم النبذه خالل  90يوم من اصدار الرخصة )
متطلبات تجديد تراخيص للهيئات االقتصادية والمهنية
المحدثــة ألعضــاء اللجنــة وقائمــة العضويــة العامــة مــع أرقــام الهويــات اإلماراتية
•نســخة الكترونيــة للقائمــة ُ
ألعضــاء اللجنــة االداريــة ومعلومــات االتصــال الخاصــة بهم
•تقويم فعاليات العام المقبل
•تقرير مالي مدقق للمجلس
•محضر االجتماع العام السنوي/اجتماع الجمعية العامة( .يمكن تسليم محضر االجتماع حال انعقاده)
•عقد تأجير من مركز دبي التجاري العالمي او اتفاقية مع احدى الشركات المتخصصة بإدارة الهيئات
متطلبات الحصول على الخدمة
تواجد إقليمي أو دولي
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الهيئات االقتصادية والمهنية

رسوم الخدمة
 5,000درهم
قنوات تقديم الخدمة
•مبنى غرف دبي
•الموقع اإللكتروني
مدة إنجاز الخدمة
 4-3اشهر
فئات المتعاملين المستهدفين
فئات خاصة:

ممثلو الهيئات االقتصادية والمهنية
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باقات تقديم الخدمات الحالية والمخطط لها

الباقات الحالية
مرحلة تأسيس األعمال

مرحلة مزاولة األعمال

مرحلة االغالق

باقة تأسيس األعمال

باقة التجديد

باقة االغالق

 -1خدمة اصدار رخصة تجارية
 -2خدمة اصدار عضوية غرف دبي

 -1خدمة تجديد رخصة تجارية
 -2خدمة تجديد عضوية غرف دبي

عند تجديد رخصة تجارية من دائرة االقتصاد

 -1خدمة اغالق رخصة تجارية
 -2خدمة اغالق عضوية غرف دبي

عند اغالق رخصة تجارية من دائرة االقتصاد

االقتصاد والسياحة يحصل المتعامل على

والسياحة يتم تجديد عضوية غرفة دبي

والسياحة يتم اغالق عضوية غرفة دبي

بشكل تلقائي وكذلك بالنسبة للمطنقة

بشكل تلقائي وكذلك بالنسبة للمطنقة

الحرة في جبل علي و المنطقة الحرة في

الحرة في جبل علي و المنطقة الحرة في

المطار

المطار

عند اصدار رخصة تجارية جدبدة من دائرة
عضوية غرفة دبي بشكل تلقائي وكذلك
بالنسبة للمطنقة الحرة في جبل علي
والمنطقة الحرة في المطار

الباقات المخطط لها
مرحلة تأسيس األعمال

مرحلة مزاولة األعمال

مرحلة مزاولة األعمال

باقة تأسيس األعمال

باقة التجديد

باقة التصدير

 -1خدمة اصدار رخصة تجارية
 -2خدمة اصدار عضوية غرف دبي

 -1خدمة تجديد رخصة تجارية
 -2خدمة تجديد عضوية غرف دبي

االقتصاد والسياحة يحصل المتعامل على

والسياحة يتم تجديد عضوية غرفة دبي

 -1خدمة اغالق رخصة تجارية
 -2خدمة اغالق عضوية غرف دبي
 -3خدمات الموانئ
 -4خدمة شهادة المنشأ

عند اصدار رخصة تجارية جدبدة من دائرة
عضوية غرفة دبي بشكل تلقائي وكذلك
بالنسبة للمطنقة الحرة في جبل علي
والمنطقة الحرة في المطار
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قنوات تقديم الخدمات

مركز االتصال:
الهاتف المجاني800 CHAMBER (2426237( :
الهاتف الدولي+971 42280000 :
مساء من االثنين إلى الخميس
ساعات العمل 08:00 :صباح ًا 05:00 -
ً
مساء (الجمعة)
مساء 05:00 -
مساء و 02:00
 08:00صباح ًا 12:00 -
ً
ً
ً
تتوفر خدمة البريد الصوتي خارج أوقات الدوام
الموقع اإللكتروني:
عنوان الموقعwww.dubaichamber.com :
تتوفر خدمة الدردشة المباشرة على مدار الساعة طيلة ايام األسبوع
البريد اإللكتروني:
البريد اإللكترونيcustomercare@dubaichamber.com :
مركز المعلوماتinfo.member@dubaichamber.com :
publications@dubaichamber.com
مركز الخدمة
المركز الرئيسي
•العنوان :ديرة  /شارع بني ياس
مساء من االثنين إلى الخميس
•ساعات العمل 08:00 :صباح ًا 05:00 -
ً
مساء (الجمعة)
• 08:00صباح ًا 12:00 -
ً
قنوات التواصل االجتماعي
فيسبوكhttps://www.facebook.com/dubaichamber/?fref=ts :
تويترhttps://twitter.com/dubaichamber :

انستغرامwww.instagram.com/dubaichamber :

لينكدانhttps://www.linkedin.com/company-beta/427459?pathWildcard=427459 :
يو تيوبhttps://www.youtube.com/user/DubaiChamberTV :
التطبيقات الذكيةDubai Chamber of Commerce APP :
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