رخصة اعتماد لإلنتاج املنزلي
األنشطة املرخصة
األنشطة املسموح بمزاولتها منزليا
على سبيل املثال وليس الحصر (أي نشاط آخر يوافق شروط و مواصفات الرخص املنزلية)
الخياطة والتطريز
تصميم األزياء (مالبس  ،شيل وعبايات)  -أعمال التطريز  -أعمال الخياطة واملنسوجات
خدمات املناسبات
تصوير املناسبات واألفراح  -تجهيز وتغليف الهدايا  -تصميم البطاقات والهدايا يدويا (الغير إعالنية) -
تصميم وتنفيذ الكوشات  -خدمات الضيافة (تنظيمية)
خدمات تعليمية
تعليم تصميم األزياء  -تعليم الرسم والنحت  -تعليم التدبير املنزلي
الخدمات االلكترونية
تصميم اإلعالنات بالكمبيوتر -التصميم بواسطة الحاسوب (مواقع تجارية  -صفحات االنترنت)  -تصميم
الكوشات بالحاسوب  -تصميم بطاقات األفراح وعلب الهدايا (اإلعالنية وغير اإلعالنية) الكترونيا  -تصميم
نظم وبرامج الحاسب اآللي وبرامج املعدات واألجهزة االلكترونية
الخدمات املعرفية
تقديم خدمات البحوث والدراسات
األعمال التجارية
إنتاج املصوغات غير الثمينة والتحف والهدايا  -تجارة الحلي واالكسسورات غير الثمينة بالجملة  -تجارة
املالبس الجاهزة  -تأجير فساتين األعراس  -تصميم املجوهرات  -تغليف الكتب املدرسية وتجليدها
العطورو مستحضرات التجميل
خلط وبيع وتعبئة العطور  -خلط وبيع وتعبئة الدخون  -صالون (مستحضرات التجميل ،تصفيف الشعر ،
الحناء)  -إعادة بيع العطور ومستحضرات التجميل املصرحة "تتبع الشروط واألحكام الخاصة"
األنشطة الغذائية
أطعمة االستهالك املباشر (الطبخ الساخن والطبخ البارد) وخدمات الضيافة (التي تشمل األغذية)  -أطعمة
االستهالك طويل املدى (أطعمة معبأة) "تتبع الشروط واألحكام الخاصة"

أهداف برنامج رخصة اعتماد
•
•
•
•
•

تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من خالل املنزل في إمارة الشارقة.
تفعيل مساهمة املواطنين في أنشطة القطاع االقتصادي
دعم ومساندة أفكارومبادرات املواطنين واملواطنات لالستثمارفي املشروعات الخاصة .
فتح مجاالت وأدوارجديدة ملواطني اإلمارة وحثهم على اإلبداع وتنمية املهارات.
ضمان الحقوق الفكرية واالقتصادية ألصحاب املشاريع وتقديم الدعم لالرتقاء باملستوى التجاري
والترويجي للنشا

الشروط القانونية
•

•

•

•

الشروط القانونية للترخيص
ال يسمح ألي مواطن بممارسة أي نشاط ذو طبيعة ربحية من املنزل دون الحصول مسبقا
على ترخيص ملمارسة العمل التجاري املنزلي من جهات الترخيص تحت طائلة املساءلة اإلدارية
والقانون
ال يسمح باستخراج أي تصاريح عمل (جلب عمالة) كما ويحظرعلى أي طرف آخرمن غيراملواطنين
ا
أن يكون له دورمباشرفي أعمال الرخصة باستثناء املستخدمين أصال في املنزل على أن يكون دورهم
ذو طبيعة مؤقتة وبشكل متقطع وأن ال تربطهم أية عالقة بالنشاط املرخص ويتحمل صاحب
الترخيص املسؤولية اإلدارية والقانونية لضمان ذلك.
ال يجوزتأجيرالترخيص للغير.
ال يجوزأن ينتج عن ممارسة النشاط انبعاث حرارة ،أو وهج ،أو صوت ،أو رائحة ،أو ضوء ،أو غبار ،أو
اهتزاز ،أو لهب ،أو أدخنة ،أو التداخل مع التيار الكهربائي ،أو التداخل مع املوجات اإلذاعية والتلفزيونية
أو الهاتفية ،أو التسبب في إحداث تجمعات بشرية أو جمهرة أو أية أمورأخرى من شأنها أن تحد من قدرة
أي شخص آخرعلى التمتع بمسكنه بأي شكل من األشكال.
يلتزم صاحب الترخيص في املحافظة على الصحة العامة و األمن العام ،وعدم التسبب في زيادة
النفايات في املنطقة السكنية.

•

•

يلتزم صاحب الترخيص بالعمل خالل ساعات العمل املقبولة كما وال يسمح لألنشطة املنزلية أن
تتسبب في زيادة حركة السيارات أو أن تتسبب في مضايقة سكان املنطقة أو أن تحد من قدرتهم على
التمتع بنهج حياتهم املعتاد.
ا
ال يجوزوقف السيارات املستخدمة ألغراض تجارية ليال أمام املنزل بما يتنافى مع الشكل العام
لألحياء السكنية ،كما يشترط على صاحب الترخيص أن ال يؤدي النشاط املرخص له به في التسبب
في الضغط على امل واقف العامة في املنطقة.

•

ال يسمح بوضع أية لوحات دعائية أو ترويجية مضاءة أو غيرمضاءة للنشاط على املنزل أو الجدار
الخارجي للمنزل وفق هذا البرنامج كما ال يسمح بوضع أي ش يء يبين أن املنزل يستغل ملمارسة
نشاط تجاري أو أن املنزل يستغل ألغراض غير سكنية.

•

ال يجوزوضع بضائع خارج املنزل كما أنه غيرمسموح بتخزين األدوية أو أي مواد سامة أو أغذية
ضارة بالصحة العامة أو البيئة أو أي بضائع أخرى تضرأو تسبب إزعاجا للجيران أو القاطنين في
نفس املنطقة.

•

يحق لدائرة التنمية االقتصادية بإمارة الشارقة اتخاذ كافة اإلجراءات والترتيبات التي تراها
مناسبة بما في ذلك القيام بزيارات تفتيشية ( لألنشطة الغذائية وأنشطة ومستحضرات
التجميل)  ،للتحقق من حسن استخدام الرخصة  ،والتزام صاحب الترخيص بكافة القوانين
ا
الخاصة بهذا النوع من الترخيص ،شريطة أن يتم مسبقا الحصول على م وافقة املختصين في
الدائرة واالستئذان من القاطنين في املنزل.

املزايا والخدمات
•
•
•
•

املزايا والخدمات التي تقدمها الدائرة للحاصلين على رخصة اعتماد
إقامة معارض سنوية خاصة ألصحاب رخص اعتماد.
توفيردورات تثقيفية وخدمات التدريب.
حضانة املشاريع وتطويرها ومتابعتها.
الترويج و التسويق للمشاريع الصغيرة واملتوسطة.

•
•
•

دعم مشاريع األعضاء للحصول على فرصة االمتيازالتجاري.
توفيراالستشارات القانونية.
ّ
ترشيح املشاريع الناجحة والريادية للدعم املادي ( مؤسسة رواد).

املستندات املطلوبة
•
•
•
•
•
•
•

•
•

املستندات املطلوبة لرخصة اعتماد
تعبئة استمارة الترخيص.
صورة جوازالسفر.
صورة الهوية.
صورة خارطة املنزل.
صورة سند امللكية.
صورة عقد اإليجار(في حال كان املنزل مؤجرا)
رسالة عدم ممانعة (في حال كان املنزل مؤجرا أو كان الترخيص ألحد أفراد املنزل -أقارب من
الدرجة األولى)
رسم إصدارالرخصة  1200درهم
رسوم التجديد  1000درهم سنويا

تأسيس برنامج إعتماد

•
•
•

تأسس برنامج رخصة اعتماد في إمارة الشارقة للسماح للمواطنين بممارسة بعض األنشطة التجارية
من املنزل وذلك من خالل:
التأكيد على إبقاء املنزل كوحدة سكنية في املقام األول.
عدم املساس بالحياة السكنية وبشكل ال يضر القاطنين فيه بالتمتع بحياة أسرية هادئة.
الترخيص ألنشطة محددة تتفق طبيعتها مع حياة الوسط السكني وفق شروط وضوابط معينة.
الفكرة وراء طرح برنامج اعتماد

في إطارالرؤى االقتصادية لدائرة التنمية االقتصادية في إمارة الشارقة لتحفيزاملشاريع االقتصادية
الصغيرة ومتناهية الصغرفي اإلمارة وتقديم مختلف التسهيالت وفتح مجاالت جديدة أمام املواطنين
واملواطنات تشجيعا لالستثمار ،تولدت فكرة برنامج "اعتماد" ملمارسة األنشطة من املنزل والذي يهتم في
املقام األول بتشجيع أبناء وبنات الوطن والسيما في إمارة الشارقة على العمل والعطاء واالستفادة من
الوقت عن طريق الدفع بهم في معترك الحياة االقتصادية.

جهة إصدارالرخصة
جهة إصداررخصة اعتماد
يتم الحصول على ترخيص برنامج اعتماد من دائرة التنمية االقتصادية بإمارة الشارقة وذلك بعد
استيفاء الشروط واملتطلبات التي تضعها الدائرة لطالب الترخيص والسيما التعهد بعدم اإلخالل بشروط
الترخيص املمنوح و ممارسة النشاط من قبل طالب الترخيص و في املنزل املحدد .ويتعهد صاحب
الترخيص بااللتزام بكافة الشروط والضوابط القانونية املرتبطة بممارسة النشاط املرخص له سواء
القائم منها حاليا أو ما سوف يستجد الحقا وتقع عليه مسؤولية االلتزام بكافة اإلجراءات التي تفرضها
الد وائرواملؤسسات الحكومية األخرى دون أن تتحمل دائرة التنمية االقتصادية أية مسؤولية ،وفي حالة
املخالفة يحق للدائرة اتخاذ ما تراه مناسبا من فرض غرامة مالية إلى إلغاء الترخيص

شروط صاحب الترخيص
•

•
•
•

الشروط الواجب ت وافرها في طالب الترخيص
يسمح لكافة مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة القاطنين في إمارة الشارقة بالحصول على
رخصة اعتماد.
أن ال يقل عمراملتقدم عن واحد و عشرين سنة ميالدية.
مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد.
أن يمتلك املتقدم للحصول على الترخيص منزال في إمارة الشارقة أو توقيع رسالة عدم ممانعة من
مالك البيت ألحد أفراد املنزل كالزوجة أو األم أو األب أو أحد األبناء أقارب من الدرجة األولى
م وافقة مالك البناية أو الفيال إذا كان املنزل مؤجرا ملمارسة النشاط املطلوب مع إرفاق عقد اإليجار.

•

توقيع تعهد من صاحب الترخيص بااللتزام بكافة الشروط والضوابط القانونية املطلوبة
واملرتبطة بممارسة النشاط املرخص له.

شركات التوصيل
شركة سكاي
رقم الهاتف 065695555 :
الواتساب 0569311141 :
املوقع اإللكتروني: www.sky.delivery.ae
شركة توصيل
رقم الهاتف 0559464666 :

املصدر :موقع دائرة التنمية االقتصادية بالشارقة
https://eitimad.sedd.gov.ae/site/Home/AboutLicense/10

