
 

 
 
و أمنع نسخ أو تصوير . ي  الدائرةالسرية والخصوصية لعمل ويمكن أن تحتوي على معلومات قد توصف بلدائرة 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 

 

 

 :أوال: االشتراطات العامة ملزاولة األنشطة االقتصادية في االمارة 

 .عدم مزاولة أي نشاط بدون ترخيص أو تصريح من قبل الدائرة •

  .عدم استغالل موقع املنشأة لغرض السكن أو أي أغراض أخرى غير النشاط املصرح به  •

 .عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في بيانات الترخيص إال بعد الرجوع للدائرة  •

 .يتطلب اجراء تغيير موقع املنشأة موافقة مسبقة من الدائرة  •

 .ال يـسمح بوجود أبواب أو غرف سرية باملنشأة  •

 .حة على واجهة املحل تبين أوقات العملوضع لو   •

  .ضرورة وجود غرف للقياس )رجالي / نسائي( في محال املالبس والخياطة  •

 .عدم تكديس البضاعة في املحل  •

 .عدم عرض البضاعة خارج املحل  •

وضـــــــع ملـــــــعار )املكان مراقب عدم تثبيت كاميرات مراقبة في الصـــــــالونات النســـــــائية ومحال الخياطة النســـــــائية او ا ما ن الخاصـــــــة وضـــــــرورة  •

 .بالكاميرات( وذلك لألنشطة املصرح لها فقط

 .يمنع التدخين في املحل  •

% من مساحة 50عدم وضع أي ملصقات إعالنية على واجهة املحل إال بعد الحصول على تصريح بذلك وال يسمح ان تتعدى مساحة اإلعالن  •

 .الواجهة

 .إال بعد الحصول على تصريح بذلك جميع أنواعهاب عدم وضع مكائن تعمل بالعملة •

  .سنة 18عدم بيع السجائر ملن هم دون السن القانوني   •

 بيع أو تخزين ا لعاب النارية  •
 
 باتا

 
 .يمنع منعا

 .طبية أو عالجية أو دوائية أو عشبية وصفاتبإعطاء  ال يسمح ملحالت بيع ا عشاب الشعبية  •

 . خذ التصريح الالزممراجعة الدائرة في حال وجود مستودع للمحل   •

 ا جهزة.عدم بيع او تنزيل اية برامج غير اصلية على   •

 .عدم بيع او تنزيل برامج لفتح املواقع املحظورة  •

 .نهائيا من خالل االتصال الهاتفيعدم الترويج للمنتجات والخدمات   •

 واملنشآت من خالل جميع وسائل التواصل االجتماعي.وجوب اصدار التصريح الالزم  ي حملة ترويجية او دعائية للمنتجات والخدمات  •

 .عدم الترويج عن املحل عن طريق الكتيبات او امللصقات اال بعد الحصول على تصريح من الدائرة  •

 العامة والخاصة وعلى السيارات. ملرافقيحظر توزيع بطاقات الدعاية وامللصقات االعالنية والترويج لها في املناطق السكنية وا •

 .والصالونات النسائية الطبية االرضية، ويستثنى من ذلك العيادات محالت الطوابق واجهات تضليل عدم  •

 .وضع صورة من الرخصة او التصريح في مكان بارز باملحل  •

 .يتطلب القيام بتصريح التنزيالت والحمالت الترويجية والتصاريح االعالنية موافقة مسبقة من الدائرة  •

 .ا سعار على السلع والبضائعااللتزام بكتابة  •
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  .للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة الشراء  •

 .يتوجب على صاحب املحل ابراز سياسة االسترجاع واالستبدال في مكان بارز  •

 .عدم القيام بالترويج أو البيع أو العرض  ية بضائع مقلدة أو مغشوملة او مجهولة املصدر  •

 .بين املتعاقدين أهمية االلتزام باالتفاق املبرم  •

 .ضرورة االلتزام بالقوانين املنظمة لحقوق املستهلك  •

 .عدم فرض رسوم إضافية مقابل استخدام بطاقات االئتمان  •

 إال بعد الحصول على تصريح بذلك 12:00عدم مزاولة النشاط بعد الساعة   •
 
 .صباحا

 .االلتزام بكتابة تاريخ اإلنتاج واالنتهاء على السلع  •

يجب إعالم املشــــــــــتري خطيا بما يغطيه  أو اية منتجات أخرى تخضــــــــــع للضــــــــــمان ضــــــــــمان على قطع الغيار او ا جهزة الكهر ائية في حال وجود •

 .الضمان ومدة الضمان واالسباب املؤدية إللغاء الضمان

 .تصفيةلليتوجب على املنشاة اخذ تصريح   •

 تحمل اســـماء تجارية أو ال تصـــدر فواتير بالبيع وضـــرورة معرفة مصـــدر ضـــرورة تواي الحذر في حاالت التعامل في الشـــراء من قبل مر بات ال  •

 .البضائع التي يتم عرضها أو بيعها

 .يجب عرض اسعار الخدمة واعالم املستهلك بها قبل تقديم الخدمـــة  •

 .عـدم تر يب أي منتجات تحمل عالمات تجارية مقلدة  •

أن يتم تسليم العميل ورقة تثبت أن ورملة اإلصالح قامت باستالم املر بة من العميل مع بيان رسم توضيحي للخدوش أو الكدمات السابقة   •

 .على السيارة

 .( أثناء عملية اإلصالح حتى قيام العميل باستالم املر بةملر بات بأنواعهاأن تكون الورملة مسؤولة عن العهدة )ا  •

 

 

 

 

 

 

  


