 برنامج تعزيز
اسم الخدمة

برنامج تعزيز

الوصف (شرح مبسط عن الخدمة):

يهدف برنامج تعزز لتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة الى تهيئة بيئة محفزة لريادة
االعمال وتنمية املشاريع الصغيرة واملتوسطة من خالل تقديم الدعم في مجال
االستشارات والتدريب والتسويق ما يهدف الى خلق املزيد من فرص العمل وتشجيع
مساهمة املواطنين في النشاط االقتصادي ،ما يسهم في تعزيز امارة عجمان كوجهه
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة تمامليا مع رؤية امارة عجمان االستراتيجية 2021وهي
تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب االستثمارات املتضمن في الخارطة االستراتيجية
لإلمارة

هيكلية الخدمة نوعها :
املستفيد من الخدمة:



الوثائق املطلوبة

خطوات الحصول على الخدمة (رحلة املتعامل):

فرعي /اجرائي
أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة في امارة عجمان
 -1نموذج التسجيل في برنامج تعزيز
 -2تعهد صاحب املشروع
ً
أوال :التسجيل في عضوية املشاريع بغرض للتأهيل والتدريب:
يشمل املواطنين الطبيعيين الراغبين في الحصول على خدمات برنامج تعزيز من
تدريب واستشارات ودراسات دون الحصول على رخصة تجارية وتتم االجراءات
وفق الخطوات التالية:
 .1تقديم الطلب للحصول على الخدمات مع إرفاق جميع املستندات
املطلو ة إلى القسم املختص.
 .2يقوم القسم بالتأ د من صحة البيانات.
 .3يتم تسجيل عضوية مبدئية للمتعامل بدون دفع رسوم العضوية،
والحصول على خدمات تعزيز.
ً
ثانيا :التسجيل في عضوية برنامج تعزيز(للمشاريع الجديدة ):
يشمل املواطنين الطبيعيين الراغبين في الحصول على خدمات برنامج تعزيز
والبدء بترخيص منشأة اقتصادية جديدة ،وتتم االجراءات وفق الخطوات
التالية:
 .1يتم تقديم الطلب للحصول على الخدمات مع إرفاق جميع املستندات
املطلو ة الى القسم املختص.
 .2يقوم القسم بالتأ د من صحة البيانات.
 .3بعد االعتماد من قبل املعنيين يحول الطلب إلى إدارة التسجيل التجاري
إلصدار الترخيص ودفع رسوم العضوية.

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.

 .4يحصل صاحب الترخيص على الرخصة االقتصادية و رقم العضوية
الخاصة بمشروعه  ،ويحصل على خدمات برنامج تعزيز.
ً
ثالثا :التسجيل في عضوية برنامج تعزيز( للمنشآت القائمة ):
وهو يشمل أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة املواطنين ممن لديه منشأة
اقتصادية قائمة في إمارة عجمان ولم يتجاوز تاريخ إنشاطها ثالث سنوات وتتم
االجراءات وفق الخطوات التالية:
 .1يتم تقديم طلب باإلنضمام إلى البرنامج وطلب تجديد للرخص القائمة
مع إرفاق جميع املستندات املطلو ة الى القسم تنمية املشاريع الصغيرة
واملتوسطة .
 .2يقوم القسم بالتأ د من صحة البيانات وعدم وجود ما يمنع من
انتساب صاحب املنشاة بالبرنامج.
 .3بعد االعتماد يحول الطلب إلى إدارة التسجيل التجاري في الدائرة
لتجديد الترخيص ودفع رسوم العضوية
 .4يحصل صاحب الترخيص على الرخصة االقتصادية ورقم العضوية ،
باالضافة الى خدمات برنامج تعزيز.
الشروط الخاصة باملشاريع- :





الشروط واالحكام :

أن يكون املشروع مقدما من مواطني الدولة وينفذ لحسابهم.
أن يكون املشرف على دراسة وتنفيذ املشروع ومتابعته من مواطني
الدولة.
أن يتم تأسيس املشروع في االمارة
تسجيل وإصدار رخصة واحدة فقط خالل فترة العضوية لكل صاحب
عضوية.

الشروط الخاصة باملنشآت- :








أن تكون املنشأة مرخصة في اإلمارة.
أن تكون املنشأة مملو ة ملكية كاملة من مواطني الدولة
أال يكون قد مض ى على صدور رخصة املنشأة أ ثر من ثالث سنوات.
أال يكون مالك املنشأة يملك أ ثر من خمس رخص تجارية.
أال تكون املنشاة مستفيدة من اإلعفاءات املمنوحة للمشتر ين في
صندوق خليفة او أي صناديق أخرى مشابهه في اإلمارة
االدالء بكشف للعاملين باملنشأة القائمة و شوفات الرواتب الخاصة
بهم.

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.

 تعديل أوضاع املنشأة وأداء ما عليها من رسوم أو غرامات إذا كانت
عليها أية مخالفات .
تسجيل وإصدار رخصة واحدة فقط خالل فترة العضوية لكل صاحب عضوية

الرسوم:
ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :
قنوات تقديم الخدمة:
النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:
مدة انجاز الخدمة:
محدودية الخدمة:

 1000( 1درهم) سنويا في السنوات الثالث ا ولى وتجدد بشكل سنوي .
 2000( 2درهم) سنويا في السنتين الرابعة والخامسة .وتجدد بشكل
سنوي .
اداره التسجيل التجاري
مرا ز الخدمة/املوقع االلكتروني
نموذج التسجيل في برنامج تعزيز /تعهد صاحب املشروع
 5أيام عمل
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.

