

اسم الخدمة:



الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):

التسجيل في برنامج ريادة (ملزاولة األنشطة االقتصادية داخل املنازل)
•

تقديم رخصة اقتصادية لتشجيع املواطنين واملواطنات و ا خص القاطنين
بإمارة عجمان على االستثمار وممارسة ا نشطة االقتصادية في داخل املنزل



هيكلية الخدمة نوعها:

•

فرعي  /إجرائي



املستفيد من الخدمة:

•

كل من لديه الرغبة من املواطنين واملواطنات الدولة




الوثائق املطلوبة

•
•
•
•

صورة الهوية
صورة الجواز
رقم مكاني
صورة سند ملكية املنزل ورسالة عدم ممانعة من مالك املنزل الحد افراد املنزل
(أقارب من الدرجة ا ولى)



خطوات الحصول على الخدمة (رحلة املتعامل):

•
•

التسجيل في الهوية الرقمية
الر ط مع رقم املستثمر (إذا لم يتم التسجيل سابقا يرجى مراجعة ادارة
التسجيل التجاري)
تعبئة النموذج التسجيل ببرنامج ريادة باملوقع اإللكتروني
https://www.ajmanded.ae/smelicense.aspx

•
•



الشروط واالحكام:

أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي من مواطني الدولة.
ان ال يقل عمر املتقدم عن  21سنة ميالدية عند تقديم الطلب او ان يكون بلغ
عمر  18سنة ميالدية وأذنت له باملحكمة الشرعية بممارسة النشاط التجاري.
أن يكون لدى طالب الترخيص مقرا في إمارة عجمان ضمن محل إقامته (مالكا أو
مستأجرا) أو مع أحد أقار ه من الدرجة ا ولى ،وأن يكون له عنوان محدد في
اإلمارة برقم "مكاني".
أن يصدر ترخيص واحد فقط لطالب الترخيص.
استيفاء املقر لكافة الشروط املتعلقة بالسالمة والصحة العامة ،وأن يسمح
للمفتشين املعنين بالتأ د من سالمة املنتجات وتوافر كافة الشروط واملتطلبات
التي تفرضها التشريعات االتحادية واملحلية حسب نوع النشاط املرخص به.
تقديم إفادة مكتو ة بعدم ممانعة مالك العقار من ممارسة النشاط املطلوب
صدور ترخيص بشأنه داخل هذا العقار.
عدم االضرار بالجيران والغير وعدم التسبب في وجود ازدحام امام املنزل او
عرقلة حر ة السير واملرور.
االلتزام باملظهر الحضاري ،وعدم انبعاث أصوات أو أدخنة أو غبار أو رائحة
ريهة أو أي مواد مضرة بالصحة العامة من املقر الذي يتم مزاولة النشاط به.
عدم تخزين أو تر أي بضائع أمام املنزل أو تحويل املنزل الى مستودع بضائع من
الداخل.
وضع لوحة اعالنية ال تزيد عن  50سم طول * 50سم عرض توضح اسم املنشاة
ونوع النشاط (اختيارية)

•

•

•
•

•
•
•
•
•

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.

•

التزام صاحب الترخيص بالتعاون مع الدائرة فيما يتعلق باإلفصاح عن البيانات
وحل ملكاوى املستهلكين وملكاوى العالمات التجارية ،وااللتزام بكافة قرارات
الدائرة والتشريعات السارية.
ال يسمح باستقدام عمالة على الترخيص.
يمنع التعاطي باملــواد التي تتـعلق بالصحـة العامة أو الســالمة.
ال يجوز تأجير الترخيص للغير
يجب توفر فواتير للمبيعات.
ضرورة تحديث البيانات الخاصة بصاحب الترخيص بشكل سنوي.
أن يكون النشـاط من ا نشطة املسموح بمزاولتها داخل املنزل.
توقيع على إقرار وتعهد من صاحب الترخيص االلتزام بكافة الشروط والضوابط
القانونية املطلو ة واملرتبطة بممارسة النشاط املرخص لها
يحق للدائرة طلب أي معلومة تخص الترخيص من مثل حجم املبيعات ورأس
املال واملشتريات الخاصة بالترخيص

•

مجانا  3سنوات

•

ال يوجد

•

باملوقع اإللكتروني
https://www.ajmanded.ae/smelicense.aspx
طلب رقمADED-SMPD-FR-05 :

•
•
•
•
•
•
•
•




الرسوم:
ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:



قنوات تقديم الخدمة:



رمزالخدمة:

•




مدة انجازالخدمة:
محدودية الخدمة:

•

يوم واحد

•

ال يوجد

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.

