 رخصة ريادة املنزلية
اسم الخدمة

رخصة ريادة املنزلية
•

هي رخصة منزلية تجارية لتخفيف عبء الرسوم واملصروفات على الرواد االعمال بغرض
تمكينهم من ممارسة النشاط التجاري

هيكلية الخدمة نوعها :

•

فرعي  /اجرائي

املستفيد من الخدمة:

•

مواطني دولة االمارات العر ية املتحدة فقط

•
•
•
•
•
•
•
•

التسجيل في املوقع االلكتروني  /الهاتف الذكي
توثيق حساب مستثمر (في حال لم يكن الحساب موثقا)
تعبئة طلب عضوية ريادة
اعتماد طلب عضوية ريادة
تعبئة طلب اصدار رخصة ريادة املنزلية
يبدأ اإلجراء االقتصادي لرخصة ريادة املنزلية بتسجيل بيانات الدخول اإللكتروني بنجاح
يتم توثيق حساب املستثمر اإللكتروني في حال لم يكن موثقا
يبدأ اإلجراء االقتصادي لرخصة ريادة املنزلية بتعبئة بيانات نموذج طلب عضوية برنامج
رخصة ريادة املنزلية من قبل صاحب الترخيص وفقا للشروط وا حكام
يتم مراجعة الطلب من قبل قسم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومن ثم اعتماد أو رفض
الطلب لكي يتسنى لصاحب الترخيص املباملرة في طلب الترخيص االقتصادي
يتم إدخال البيانات الجديدة املتعلقة بالطلب االقتصادي
يتم تأ يد بيانات الطلب من قبل مقدم الطلب وفقا ملا هو معمول به في الدائرة
إرفاق املستندات املطلو ة من قبل صاحب العالقة أو املرفقات الخارجية في حال تطلب
اإلجراء ذلك
يتم التحقق من قواعد العكل املعرفة في النظام وفقا ملا هو معمول به في الدائرة الكترونيا
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل املتعامل
يتم اصدار إذن إستالم وسند قبض 10بدون رسوم  1119حيث أن االجراء يتم انجازه بدون
رسوم
يقوم النظام بإصدار املستندات االقتصادية وإرساله بالبريد االلكتروني للمتعامل
• اعتماد عضوية ريادة املنزلية
• يمكن تقديم عضوية ريادة املنزلية عبر املوقع االلكتروني او تطبيق الهاتف الذكي او
مرا ز الخدمة املعتمدة
• بعد اعتماد طلب عضوية ريادة املنزلية يمكن استكمال العمل والخاص بإجراء
رخصة ريادة املنزلية
• طلب عضوية ريادة املنزلية هو طلب مجاني و دون رسوم
• يتم دفع العمولة الخاصة باملر ز بنظام عمل الدرهم االلكتروني واملعمول به
داخليا في نظام دائرة التنمية االقتصادية

الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):



الوثائق املطلو 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.

الرسوم:
ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :
قنوات تقديم الخدمة:


النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:

•
•
•
•

ال يوجد
مرا ز الخدمة التابعة للدائرة.
الخدمة االلكترونية

•

طلب ترخيص اقتصادي

مدة انجاز الخدمة:
محدودية الخدمة:

• يتمكن كل موظفي الو يل املعتمد من انجاز كافة االجراءات االقتصادية ويتم
تنظيم العمل اداريا وفقا لكل و يل معتمد
• ال يتمكن صاحب رخصة ريادة من التقديم على كافة انواع التصاريح ويستثنى من
ذلك تصريح اللوحة الخاصة بالرخصة االقتصادية والذي يتم إصداره مجانا مع
الرخصة سنويا
• ال يتمكن صاحب رخصة ريادة التقديم على اجراء التنازل
• خالل فترة الثالثة سنوات االولى تخضع الرخص االقتصادية لخصم ريادة حيث أن
كافة اإلجراءات مجانا و دون رسوم مثل (إجراء تعديل رخصة ،تجديد رخصة،
إلغاء رخصة)
• بعد مرور ثالثة سنوات فإن كافة اإلجراءات تكون برسوم وتخضع لكافة قواعد
عمل الرخص االقتصادية الفردية
• يتم إصدار رخصة ريادة سنويا بدون رسوم وتكون مدة الرخصة سنة ويتم
تجديدها لعامين متتاليين مجانا وال تخضع لرسوم أو غرامات تأخير خالل فترة
الثالث سنوات ا ولى.
• يسري إعفاء رخصة ريادة رسوم قائمة ا نشطة االقتصادية املعتمدة واملرسلة
سابقا بهذا الخصوص وفقا للقرار اإلداري رقم  31لسنة 2019
• تخضع رخصة ريادة لنفس قواعد الرقابة وحماية املستهلك وال يتم إعفاء رخصة
ريادة من املخالفات أو الغرامات االقتصادية.
• يتم اعتماد طلب االنضمام لبرنامج ريادة من قبل قسم املشاريع الصغيرة
واملتوسطة حتى يتم املباملرة في إصدار رخصة ريادة.
• يجب أن يصدر ترخيص واحد فقط لطلب الترخيص
• يجب أن يتم إرفاق موافقة مالك العقار إذا كان املنزل مؤجرا.
• يجب أن تكون مدة عقد اإليجار قد تجاوزت  6ملهور
• يجب أن يكون طالب الترخيص شخص طبيعي من مواطني الدولة
• يجب أن ال يقل عمر املتقدم عن  21سنة ميالدية عند تقديم الطلب او ان يكون
بلغ عمر  18سنة ميالدية وارفاق اذن تجارة من املحكمة الشرعية بممارسة
التجارة.
يتم اصدار الرخصة بدون رسوم ملدة ثالث سنوات ليتمكن من خاللها صاحب الرخصة من
بدا العمل

 10دقائق
•

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.

