


دليل رواد األعمال

غرفة تجارة و صناعة عجمان
ajmanchamber.ae



مقدمة:
 تهدف غرفة تجارة وصناعة عجمان من “دليل رواد األعمال”
 إلى تسليط الضوء على مشاريع رواد ورائدات األعمال المميزة
 في اإلمارة، والتعرف على أبرز التخصصات التي يقبل عليها
إلى مشاريع ناجحة،  رواد األعمال، وكيف تحولت أفكارهم 
 في مجال ريادة األعمال في تطور وتنوع مستمرين األمر الذي
 ُيكسب الدليل أهمية خاصة في متابعة مجال ريادة األعمال

على المستوى المحلي. 
حول نبذة  و  المشاريع  أصحاب  لرصد  منصة  الدليل   يوفر 
 كل مشروع على حدة و المنتجات و الخدمات التي يوفرها
بين المثمر  التعاون  آفاق  يفتح  الذي  األمر  التواصل  آليات   و 

أصحاب المشاريع بعضهم ببعض.
 

 جهدًا في تعزيز تعاونها مع رواد ورائدات األعمال في إمارة
منصات عبر  الترويج  و  المباشرة  الزيارات  خالل  من   عجمان 
ورش و  الدورات  تنظيم  و  اإلجتماعي  التواصل   مواقع 
 العمل المتخصصة بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء
تقديم جانب  إلى  األعمال،  ريادة  مجال  في   والمختصين 

االستشارات للمقبلين على تنفيذ مشاريع خاصة.

تدخر ال  العليا  إدارتها  من  دائمة  بتوجيهات  عجمان  غرفة 



 سعادة/ عبداهلل المويجعي ـ رئيس
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان

األعمال ورائدات  رواد  لمشاريع  الالفت  بالتنوع  عجمان  إمارة  في   نفخر 
لهذا وإزدهار  نجاح  من  الحالي  بالوقت  نراه  فما  اآلخر،  تلو  عامًا   وتطورها 
اإلدارة في  المشاريع  أصحاب  لدى  واالبتكار  اإلبداع  حس  يعكس   المجال 
األعمال ريادة  مجال  أصبح  فلقد  الخدمة،  أو  المنتج  وتقديم   والتسويق 
ونمو استدامة  تولي  عجمان  إمارة  المحلي.   االقتصاد  في  بارز   مساهم 
من ودائمة  مباشرة  بتوجيهات  خاصة  أهمية  األعمال  رواد   مشاريع 
األعلى المجلس  عضو  النعيمي  راشد  بن  حميد  الشيخ  السمو   صاحب 
النعيمي ولي عهد بن حميد  الشيخ عمار   لإلتحاد حاكم عجمان، وسمو 
 عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتسعى كافة الجهات المعنية بالشأن

االقتصادي من تقديم الدعم الالزم لمشاريع ريادة األعمال. 
بشكل وتتواصل  األعمال  ريادة  تطورات  كثب  عن  تتابع  عجمان   وغرفة 
والوقوف الترويج  بهدف  المشاريع  وصاحبات  أصحاب  مع  ومباشر   دائم 
بين المتاح  الدليل  هذا  أحدها  كان  والتي  واألفكار  المقترحات  أهم   على 

أيدينا حاليًا ليوفر قناة تعريفية حول نخبة المشاريع في عجمان. 
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 انفيوجن هو مقهى أنشئ لتقديم
 الطعم األصلي للقهوة، ويرمز اسمه

 إلى عملية نزول الماء على  حبوب
 القهوة  للحصول على مذاق القهوة

الغني لكوبك المفضل. 

0504799947

@infusioncoffee

مالك المشروع: جاسم محمد سعيد النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 10/03/2018

عدد األفرع: 1

Location

available on

انفيوجن كافيه
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مالك المشروع: ماهر طارش عبيد الخرسي العليلي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 02/27/2018

عدد األفرع: 2

 نحن شركة فورتي 4 ننفرد بأصنافنا عالية
 الجودة ونتميز بعدد كبير من العمالء
 التي تأتي إلينا من كافة أنحاء اإلمارات

 العربية المتحدة حيث قمنا بتنظيم عدد
 من المهرجانات وقد حازت على اعجاب

 مواطنين الدولةونستمر في حركة التطوير
ًوإيجاد األفضل دائمًا.

فورتي فور كافيه

0507788858\0545544044

@FORTY4.AE

Location
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مالك المشروع: سعود عبداهلل النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 15/05/2018

عدد األفرع: 1

 واكب كافيه مختص في بيع القهوه
المختصه. 

واكب كافيه

0507572288/ 0508918888
@wacup.uae

Location
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مالك المشروع: ياسر عبدالكريم محمد آل كايد
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 12/02/2018

عدد األفرع: 1

 نقدم القهوة المختصة وبعض
الوجبات الخفيفة. 

0545005000/ 0564477700

@doorscafe_uae

Location

دورز كافيه
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مالك المشروع: آمنة أحمد الدرويشي الشامسي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 11/06/2017

عدد األفرع: 1

سنودروب كافيه هو مقهى للسيدات

 
يسمح لهن باإلستمتاع بأجواء هادئة

 
والحفاظ على خصوصيتهن. 

0504810992\067462616

@snowdrop.cafe

Location

available on

سنو دروب كافيه
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مالك المشروع: ابتسام السويدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 01/01/2015

عدد األفرع: 1

 مشروع كافيه ومطعم منوع إمارتي
 هندي عربي تركي صيني. بروح شبابية

 يتميز باألطباق المتنوعة والخفيفة في
 أجواء حميمية. تحاكي جميع الفئات

العملية .

لقمه ويغمه كافيه

0505170405/ 0503862440

@Ligmayighma

Location

available on
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مالك المشروع: ريم مسعف آل عبد الرزاق
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 01/02/2020

عدد األفرع: 1

 فوكال بوينت كافيه، يوفر أجود أنواع
 القهوة المختصة و حلول طباعة تستهدف

 المؤسسات و األفراد و طالب الجامعات و 
 المدارس، كما يوفر مساحة عمل و قضاء

أوقات برفقة األهل واألصدقاء. 

فوكال بوينت كافيه

0523151762/ 067430566

@focal.ae

www.focalpointcafe.com

Location
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 مالك المشروع: عمر محمد النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 27/01/2016

عدد األفرع: 1

 هو كافيه متعدد المفاهيم يركز على ثقافة
 الدمج في األطباق المقدمة، وهو مستوحى

 بشكل رئيسي من التقاليد األوروبية مع
 لمسة الذوق اإلماراتي. يعرف الفيال بقائمة

 الطعام المميزة واالبتكارية واألجواء
 والتصاميم الجميله و الجلسات الداخلية و

الحديقة المميزة

ال فيال كافيه

0506335575/ 067476888

@cafelavilla

www.lvcafe.ae

Location

available on
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مالك المشروع: فيروزة المرزوقي ، مريم آل علي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 03/01/2019

عدد األفرع: 2

 تم افتتاح رووتس كافيه في مارس عام 2019 كأول
 كافيه للقهوة المتخصصة في إمارة عجمان يقدم

 تجربة حصرية لعمالئه بسبب تصميمه الفريد
 وموقعه االستراتيجي. يقدم الكافيه مجموعة

 متنوعة من القهوة المتخصصة وخيارات القهوة
 المفلترة باإلضافة إلى الحلويات اللذيذة والوجبات

الخفيفة. 

روتس كافيه

0568368451/0504405898

@RootsCafeUAE

www.rootscafeuae.com

Location

available on
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مالك المشروع: احمد صالح المهري
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 07/09/2020

عدد األفرع: 12

 المشروع هو فرانشايز لعالمة دونتس
 تايم ويقدم الدونات والعصائر

والمشروبات الساخنة. 

دونتس تايم كافيه

0555117006/ 0554422537

@Donutstime.ae

Location

available on
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مالك المشروع: شهاب أحمد عبداهلل آل علي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 09/09/2015

عدد األفرع: 2

كوفي متخصص في اآليس كريم.

ذي فروزن فاكتوري

0501182000 /0522200022

@frozenfactory_ae

Location

available on



23

مالك المشروع:  محمد عبيد راشد المطروشي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 02/06/2020

عدد األفرع: 3

 تقديم الوجبات الخفيفة و العصائر
الطازجة والمشروبات الساخنة. 

0502828483/ 0568884181

@Realkarak_cafe

Location

رييل كرك
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مالك المشروع: حمدان محمد آل علي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 29/01/2020

عدد األفرع: 1

متخصصون في إعداد القهوة المتخصصة
والمشروبات الباردة والساخنة وبعض 
الحلويات وباإلضافة إلى المشروبات 
والمخبوزات اليابانية واآليس كريم.  

ساي كافيه

0503666167/ 065699153 

@Sighuae

Location

available on
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مالك المشروع:  محمد الشحي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 11/10/2018

عدد األفرع: 15

 منصة تجمع منتجات المشاريع
المنزلية المميزة. 

سناكات كافيه

0505626266/ 0501556925

@snackat.ae

Location

www.snackatcafe.com
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 مالك المشروع: احمد حسن عبد اهلل ال علي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 09/08/2017

عدد األفرع: 1

كافيه مستوحى من قصة الحديقة السرية
يأخذ الضيف إلى عالم ميري ويعرفه على 
تفاصيل القصه 
يقدم أطباق متنوعة مريح وهادئ.  

0507172323/0553833388

@Thesecretgarden.ae

Location

available on

ذي سيكريت قاردن كافيه
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 مالك المشروع: مهرة سالم التميمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 15/12/2018

عدد األفرع: 1

 مشروع يقدم المشروبات الباردة والحارة
 بأنواع مختلفة و جديدة و تم إضافة و

 تكبير المشروع بحيث يقدم اآلن اطباق
حارة و باردة مختلفة األصناف. 

دوت كافيه

0562444421/ 067444989

@Dotcafe.ae

Location

available on
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 مالك المشروع: ناصر سلطان بن حبروش السويدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
تاريخ التأسيس: 30/03/2020

عدد األفرع: 1

 األول من نوعه في إمارة عجمان الذي
 يتميز بتقديم الطعم األصلي للشاي

مع ألذ األكالت الشعبية. 

استكانه شاي

@estkanahchai.ae

0501140150/ 0544487170
Location
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 مالك المشروع: احمد عبدالرحمن امين
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: كافيه
 تاريخ التأسيس: 04/01/2018

عدد األفرع: 1

 مختص بتقديم القهوه المتميزه
 بنكهات مختلفة ويتم تقديم الوجبات

الصحية . 

تريندز

0506361162/ 065330006

@TRENDZCAFE 

Location

available on



مطاعم
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 مالك المشروع: حصه أحمد السويدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 21/09/2015

عدد األفرع: 1

والعشاء ويوفر أيضا خدمات الضيافة.  الحلويات المتميزة باإلضافة إلى الغداء مختلفة و أنواع من القهوة وأيضا يقدم مطعم يقدم وجبات األفطار بنكهات

مطعم جيون

0504811772\067449949

@Jeon_cafe

Location
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مالك المشروع: سعود عثمان أبوالشوارب
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 10/04/2017

عدد األفرع: 10

 مشروع إماراتي متخصص في أنواع
 اإلستيك واألضالع والبرجر من لحوم

 الواقيو واالنجوس. يتمتع بجودة عالية
 في األطباق واألجواء المريحة. عضو في
صندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب. 

اونس ستيك هاوس

@71oz

0506334422/ 067404455

Location

available on

71
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مالك المشروع: نورة محمد العجماني
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 28/08/2016

عدد األفرع: 1

 مطعم كشري ستيشن مطعم إماراتي
 تم تأسيسه بمجهود الشباب حيث يقدم

 المطعم الكشري األصلي بنكهات لم
 تألفوها من قبل باإلضافة إلى مجموعة من

السلطات و السندويشات. 

مطعم كشري ستيشن

0507070047

@kosharistationae

Location

available on
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 مالك المشروع: سيد محمد الهاشمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 25/09/2019

عدد األفرع: 1

لتقديم األطعمة و المشروبات. 

متخصصون في التوست. 

توست بار

@toastbar.ae

0543121231/ 0561103024

Location
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مالك المشروع: الشيخ عبد اهلل بن علي بن راشد النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 17/08/2017

عدد األفرع: 1

 نحن مطعم و كافيه مميز بالشكل ونقدم
 طعام مختلف نوعًا ما وصديق للبيئة.
 نتكون من قسمين الكوفي والكوكيز

 المصنع باليد، يخبز طازجا يوميا باإلضافة
 إلى المأكوالت تحضر طازجة في نفس وقت.

مطعم و كافيه غورميه بوكس

0544488840

@uae.gourmetbox

www.gourmetboxcookies.com/shop

Location

available on
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مالك المشروع: موزه احمد سعيد بن عمير المهيري
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 10/01/2014

عدد األفرع: 1

مطعم يجمع بين الماضي والحاضر. 

مطعم قديمك نديمك

0506316778/ 067444040

@qdeemkndeemk

www.qdeemkndeemk.com

Location

available on
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مالك المشروع: مريم عيسى الحمراني و فاطمة خميس المخمري
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 13/11/2018

عدد األفرع: 1

 مطعم متخصص في األكالت و المشروبات
 الصحيه ويوفر مكان هادئ ومريح للدراسة

و القراءة. 

جي إن جي

0503655440/ 0566911166

@ gng.cafe

Location

available on
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مالك المشروع: مريم سالم النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 11/11/2019

عدد األفرع: 1

 ڤيـو مطعم عصري يقدم مجموعة
 مختارة من األكالت العالمية بمزيج و
 نكهة مبتكرة جميلة، ڤيـو يجمعك

 بالعديد من الثقافات في رحلة مليئة
بالسعادة و الطعم المميز. 

vue

0555555080/ 0528012386

@vue.ae

Location

available on
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مالك المشروع: عبيد خلفان حميد بن تريم الشامسي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مطعم
تاريخ التأسيس: 10/01/2020

عدد األفرع: 1

 يقدم لكم مطعم النوخذة أشهى
المأكوالت البحرية بخيارات متنوعة. 

مطعم النوخذة

0505968474 /0563000035

alnokhitha_aj

Location
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زهور و هدايا
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مالك المشروع: ناصر بوشهاب
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: زهور وهدايا
تاريخ التأسيس: 13/03/2016

عدد األفرع: 1

فلورستيريا للزهور، تأسس عام 2016 في إمارة
عجمان ، يتميز بطابع فريد من نوعه حيث يقوم 
طاقم عملنا بإختيار أجود و أرقى أنواع الورد للقيام 
بتشكيالت مميزه للورد تناسب أذواق عمالئنا. 
نجحت فلورستيريا للزهور، في العمل مع نخبه 
من العمالء المتميزين في القطاعات الحكومية و 
الخاصه التابعه لدولة اإلمارات العربيه المتحدة.  

فلورستيريا للزهور

0562090666

@floristeria.ae

Location
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مالك المشروع: أحالم سعيد السويدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: زهور وهدايا
تاريخ التأسيس: 27/05/2020

عدد األفرع: 1

 محل إن بلوم للشوكوال والورد متخصص
 في توفير األنوع المتميزة من الورود النادرة

 وتنسيقها باإلضافة الى توفير الورود
 الصناعية . كما نوفر خدمة تغليف الهدايا

 كما تتوفر لدينا أجود انواع الشوكوال
بحشوات مختلفة ومميزة. 

Inbloom chocolate and flowers shop

@inbloom.ae

0543114443/ 0522322170

Location
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مالك المشروع: يوسف سالم جمعان قمان
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: زهور وهدايا
تاريخ التأسيس: 08/06/2016

عدد األفرع: 40

تأسست البيل للشوكــوال والزهــور منذ أكثر من
10 أعــوام، حيث تخصصت في صنــاعة أجود أنواع 
الشوكوال وتصميم أفخم باقات الزهــور. تقوم 
الشركة بعمــل بوكسات الشوكوال مثل: علب 
الشوكوال الفاخرة، البيتي فور، عين الجمــل، الكيــك، 
المكــسرات باإلضــافة إلى التغليف المتميز 
والحصري لكــافة الهدايا والمناسبات.  

البيل للشوكوال والزهور

0521444111/ 067419195

@labellechoclate

Location

www.labelle.ae
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 مالك المشروع: سميه عبدالرحمن الحاللي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: زهور وهدايا
تاريخ التأسيس: 01/01/2017

عدد األفرع: 1

 المشروع عباره عن تغليف هدايا
 بطريقه مبتكره وجذابه لألفراد، حيث

 تم االستغناء عن طرق التغليف
 التقليدية، وتقديم طرائق مبتكرة

 تساهم في مضاعفة فرحة من يتلقى
 الهدية، ونعمل دائما في التغيير

المستمر في أفكار التغليف. 

سين لتغليف الهدايا والزهور

@seen_flowers

0526162547/ 0504772677

Location
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مالك المشروع: حمد السعيدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: زهور وهدايا
تاريخ التأسيس: 01/01/2013

عدد األفرع: 1

محل للكوفي و الشوكوالتة و الزهور يتميز
بمذاق القهوة المميزة و أنواع 
الشوكوالتة اللذيذة التي تتميز بطباعة  
الصور على حسب رغبة العميل بنكهات و 
أنواع مختلفة و لذيذة.  

مولتن شوكليت

0501777782/ 067444467

@molten_chocolate

Location

available on
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 مالك المشروع:  نور السليماني و أمل السليماني
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: زهور وهدايا
تاريخ التأسيس: 29/07/2018

عدد األفرع: 1

0501212232/ 0544551015

 نسعى للتميز في تقديم منتجات و خدمات
 ذات جودة عالية في مجال األزهار لجميع
 المناسبات. تكمن مهمتنا في خلق عالم
 ال متناه من االبداع الغير المحدود و الذي

 يخدم رؤيتنا في جعل دولة االمارات العربية
 المتحدة تكتسب شهرة لم يسبق لها مثيل

في عالم فن األزهار.  

@maison.des.roses

ميزون دي روزس

Location



صالونات
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 اول صالون في إماره عجمان مهتم بكل
 ما يخص العنايه األظافر في جو من

اإلسترخاء و الراحه. 

0552298998\065250099 

@Nails.u.ae

 مالك المشروع: نورة سلطان السويدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: صالون نسائي
تاريخ التأسيس: 19/11/2017

عدد األفرع: 1

Location

صالون نيلز للسيدات



53

 مالك المشروع: امل محمد السويدي /هنادي محمد السويدي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: صالون نسائي
تاريخ التأسيس: 12/06/1999

عدد األفرع: 5

0507272732\ 0566060680

 تم افتتاح صالون هافانا للتجميل 
 في عام  1999 من قبل أختان

 امارتيتان لديهم القناعة أن النساء
 يستحقون األفضل دائما. تم تصميم
 المكان بطابع يدعو الي االستمتاع و

اإلسترخاء. 

@Havana_saloon

صالون هافانا للسيدات

Location
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 صالون متخصص في األظافر و فن
 األظافر و الرموش بطاقم روسي

بالكامل. 

0506068680\0502202056 

@n2.beautyparlor

 مالك المشروع: نادرة أحمد
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: صالون نسائي
تاريخ التأسيس: 17/05/2020

عدد األفرع: 1

N2 Beauty صالون

Location
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 مالك المشروع:  حنان ابراهيم احمد المرزوقي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: صالون نسائي
تاريخ التأسيس: 02/02/2017

عدد األفرع: 1

0529797699

 مركز تجميل متخصص ،شامل لجميع
 احتياجات المرأه حيث يشمل المكياج

 بأنامل اماراتيه محترفه والحمام
 المغربي والمساج والعنايه باالظافر

وخدمة تنظيف البشره. 

@missbrilliantbc

مركز مس بريليانت للتجميل

Location
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 مركز تجميل وتدليك واسترخاء نسائي
 مع كافيه متخصص في تحضير القهوة

والمشروبات. 

0501335999/ 0563365725
@Bloomingbeautylounge

 مالك المشروع: مريم النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: صالون نسائي
تاريخ التأسيس: 02/04/2020

عدد األفرع: 1

Blooming Beauty Lounge

Location

www.blooming.ae
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بوتيك الكرخانه مقرنا في عجمان مشروع
إماراتي 100% تم إفتتاحه في 2017 في إمارة 
عجمان تصاميمنا عباره عن عبايات فريدة 
من نوعها وأفكار خارجه عن المألوف من 
جالبيات وفساتين ومالبس سفر نتميز 
بخدماتنا العالية الجوده وأيضًا لدينا عطور 
خاصة بنا.  

0506186816/ 0508600322

مالك المشروع:  عائشه آل علي و خديجة العوضي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مشغل مالبس
تاريخ التأسيس: 17/07/2017

عدد األفرع: 1

بوتيك الكرخانة

Location

@alkr5ana
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    مالك المشروع: أسماء العطار
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: أزياء
تاريخ التأسيس: 21/11/2019

عدد األفرع: 1

0529681118/ 0508858595

عبايات حصريه ومميزه.  

ديرم

Location

@Deram_Fashion
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بوتيك منوع متخصص في كل ما يعني للمراة من

  
ازياء وعطور.

0507552288/ 0502223552

@Mezona_boutique

المالك: موزه محمد مصبح الغفلي
اإلمارة: عجمان

 نوع النشاط: عطور وهدايا
عدد األفرع: 1

Location
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 مالك المشروع: راشد النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: أزياء
تاريخ التأسيس: 29/03/2018

عدد األفرع: 1

0504815444/ 067474740

 تجارة المنتجات الجلدية والمالبس
الجاهزة. 

معمل اجياد

Location

@ajyad_trd



نوادي رياضية
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 مالك المشروع: الشيخة/ عزة ، الشيخة/ شيخة و الشيخة /مجد النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: نادي رياضي
تاريخ التأسيس: 10/10/2018

عدد األفرع: 1

أول نادي دراجات هوائية ثابتة نسائي في
إمارة عجمان. يتضمن النادي من جانب 
مخصص لبيع المنتجات الخاصة بالمالبس 
الراضية و االكسسوارات الرياضية إضافةالي 
قسم للمشروبات الباردة الصحية. 

نادي بيس للدراجات الهوائية الثابتة

0527906667 /0503650666

@pace.ae

Location
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 ماك المشروع: ماجد محمد النعيمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: نادي رياضي
تاريخ التأسيس: 10/01/2014

عدد األفرع: 1

 نادي رياضي متخصص في اللياقة البدنيه
)كروسفت ( حرق الدهون و بناء العظالت. 

كروسفت ساند ووريرز

0504777707

@cfsandwarriors

Location
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 ملك المشروع: احمد راشد ناصر مجالد الشامسي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: نادي رياضي
تاريخ التأسيس: 23/11/2010

عدد األفرع: 2

نادي رياضي الهدف منه تحسين مستوى
اللياقه البدنيه لدي األفراد عن طريق أحدث 
الوسائل الرياضيه والصحيه التي يحتاج إليها 
اإلنسان من أجل القيام بدوره في الحياه 
بدون إجهاد او تعب.  

ذا جيم سبورتس سنتر

0506393939

@The_gym_aj

Location

The Gym
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 مالك المشروع: فاطمة علي عبداهلل الشامسي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: نادي رياضي
تاريخ التأسيس: 23/01/2019

عدد األفرع: 1

 ماي ثيرتي منتس فرع عجمان “فرانشايز”
 نادي لياقة للنساء متخصص بتقنية الثقب
 الكهربائي. فتح ابوابه في يونيو 201٩. نحن
 نقدم حصص رياضية خاصة بتقنية الثقب
 الكهربائي التي تساعد على الحصول على

نتائج سريعة و آمنه. 

My 30 minutes

0501624414/ 065551494 

@My30mins_ajman

Location



أخــــرى
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 مالك المشروع: عبد اهلل أحمد حيدر الحوسني
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مفروشات
تاريخ التأسيس: 09/05/2013

عدد األفرع: 1

تفصيل جميع الجلسات العربيه
والخليجيه والجلسات المغربيه وأطقم 
الجلوس. تفصيل جميع أنواع الستائر.  

عبداهلل الحوسني لتجنيد األثاث

0556006937/ 0501076061

@alhosanifurniture

Location
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  مالك المشروع: ليلى العتيبي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: عيادة
تاريخ التأسيس: 18/05/2019

عدد األفرع: 2

 تأسس مركز ليو الطبي بإشراف الدكتوره اإلماراتيه
 ليلى العتيبي الحاصلة على ستة شهادات دكتوراه

 في مجال التجميل واألمراض الجلدية. ويختص
 المركز في تقديم جميع أنواع العالجات التجميلية
 واألمراض الجلدية والليزر بأنواعها ونظام التنحيف

وتنظيف البشرة الهايدرافيشل. 

عيادة ليو

0528666608/ 067469929

@lio.medicalcenter

www.Liomedical.ae

Location
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 يحتوي المشروع على أفكار متنوعة
 من القرطاسية والمذكرات بشكل

 مبسط وغير معقد باإلضافة إلى
 الشنط اليدوية وبعض المشغوالت.

0506587678

@needle.thread1

Upon-atime.com

مالك المشروع: عائشة أحمد الحوسني
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: قرطاسية
:تاريخ التأسيس: 19/09/2020

عدد األفرع: 2

Location
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  مالك المشروع: احمد راشد ناصر مجالد الشامسي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مغسلة سيارات
تاريخ التأسيس: 18/05/2018

عدد األفرع: 1

 المشروع عباره عن مغسلة سيارات متنقلة،
 تضم أحدث تقنيات غسيل السيارات و

 تقدم خدمة غسيل السيارات في المنازل
في إمارة عجمان.  

The Wash Aj

0562122621/ 0502330556

@The_Wash_AJ
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 تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المتميزة من
 خالل فريق عمل مؤهل بإستخدام أفضل األجهزة الحديثة

 والمتطورة وأحدث ما توصلت إلية المعارف العلمية
 لخدمة مرضانا وتخفيف معاناتهم وتحقيق رضاهم في
 اطار من الثقة المتبادلة والقيم واألخالق المشتركة وفق

أعلى معايير الجودة العالمية. 

0567614200/ 065619607 

@clinica_center

www.clinicacenter.ae

مالك المشروع: يحيى زكريا الجسمي
اإلمارة: عجمان

نوع النشاط: مجمع طبي
:تاريخ التأسيس: 05/09/2018

عدد األفرع: 1

Location
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 كل الشكر والتقدير إلى رواد ورائدات األعمال
على خوضهم هذا المجال.

 كذلك الشكر لمن ساهم وتابع لتوفير “دليل 
 ريادة األعمال” واعتماده كمرجع للتعرف على

 كافة المشاريع القائمة في اإلمارة في هذا
المجال. 

تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة المتميزة من
خالل فريق عمل مؤهل بإستخدام أفضل األجهزة الحديثة

والمتطورة وأحدث ما توصلت إلية المعارف العلمية
لخدمة مرضانا وتخفيف معاناتهم وتحقيق رضاهم في
اطار من الثقة المتبادلة والقيم واألخالق المشتركة وفق

أعلى معايير الجودة العالمية. 
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All thanks and appreciations to the 
entrepreneurs for their entry into this 
field.
 Also thanks to those who contributed 
in the making of "Entrepreneurial 
Directory" ,and use it as a reference to 
identify all the existing projects in the 
emirate of Ajman.

Offers high-end comprehensive health care services 
through a qualified work team using the best mod-
ern and advanced equipment and the latest scientific 
knowledge to serve our patients to alleviate their suf-
fering and to meet their satisfaction. We work within 
the framework of mutual trust, common values and 
ethics in accordance with the highest international 
quality standards.
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Offers high-end comprehensive health care services 
through a qualified work team using the best mod-
ern and advanced equipment and the latest scientific 
knowledge to serve our patients to alleviate their suf

-fering and to meet their satisfaction. We work within 
the framework of mutual trust, common values and 
ethics in accordance with the highest international 
quality standards.

0567614200/ 065619607 

@clinica_center

www.clinicacenter.ae

Owner: Yahya Zakaria Al Jasmi
Emirate: Ajman
Type of activity: Medical Centre 
Foundation Date: 05/09/2018
Number of Branches: One

Location

74



73

The stationary shop offers various ideas 
of stationery and notes in a simple and 
easy way. It further provides handbags 
and some handmade items.

0506587678

@needle.thread1

Upon-atime.com

Owner: Aysha Ahmed Al Hosani
Emirate: Ajman
Type of Activity: Stationery
Foundation Date: 19/09/2020
Number of Branches: Two 

Location

Makhraz Stationary 
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Owner: Ahmed Rashid Nasser Majlad Al Shamsi
Emirate: Ajman
Type of activity: Car Wash
Foundation Date: 18/05/2018
Number of Branches: One

The Wash Aj

0562122621/ 0502330556

@The_Wash_AJ

A car wash service which is featuring the 
latest car wash technologies that pro-
vides car wash services at homes in the 
Emirate of Ajman.
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Owner: Abdullah Ahmad Haidar Al Hosani
Emirate: Ajman
Type of activity: Furniture
Foundation Date: 09/05/2013
Number of Branches: One

Tailoring all Arabian, Khaleeji and Moroc-
can sofa sets, as well as all kinds of cur-
tains.

Abdullah Al Hosani for Furniture Upholstery

0556006937/ 0501076061

@alhosanifurniture

Location
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The project owner: Laila Al Otaibi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Clinic
Foundation Date: 18/05/2019
Number of Branches: Two

Lio Medical Centre was established by the Emi-
rati Doctor Laila Al Otaibi, who holds six PhDs in 
cosmetic and dermatology. Lio offers all types of 
cosmetic solutions and skin diseases treatment, 
lasers of all kinds, slimming plans, and hydra-fa-
cial skin cleansing.

عيادة ليو

0528666608/ 067469929

@lio.medicalcenter

www.Liomedical.ae

Location



Others
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Owner: Ahmed Rashid Nasser Majlad Al Shamsi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Gym
Foundation Date: 23/11/2010
Number of Branches: Two

The Gym Sports Center

0506393939

@The_gym_aj

Location

The Gym

A gym which is aiming to improve physi-
cal fitness of individuals through the 
latest sports and health methods and 
equipment that persons need in order to 
exercise without stress or fatigue.
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Owner: Fatima Ali Abdullah Al Shamsi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Gym
Foundation Date: 23/01/2019
Number of Branches: One

My 30 Minutes-Ajman Branch is a fran-
chise ladies’ fitness club specializing in 
the scientific concept of electrical muscle 
stimulation. It helps achieve amazing fit-
ness results through a series of exercises 
that can easily be customised as per the 
goals of the trainer, one session at a time.

My 30 minutes

0501624414/ 065551494 

@My30mins_ajman

Location
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Owners: Sheikha/ Azza, Sheikha/ Sheikha, and Sheikha/ Majd Al 
Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Gym
Foundation Date: 10/10/2018
Number of Branches: One

Pace Cycling Studio is the first ladies-only indoor 
cycling studio located in Ajman. 
It offers group-cycling classes with an incredi-
ble atmosphere by our certified trainers. Pace 
also offers a retail section with a selection of 
high-end sportswear, sports accessories, healthy 
snacks & a juice bar with freshly-made in-house 
smoothies!

Pace Cycling Studio 

0527906667 /0503650666

@pace.ae

Location
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Owner: Majid Mohammed Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Gym
Foundation Date: 10/01/2014
Number of branches: One

(CrossFit) a gym specialized in fitness, fat 
burning and muscle building.

CrossFit Sand Warriors 

0504777707

@cfsandwarriors

Location



Gym
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 A miscellaneous boutique specializing 
in everything that concerns women from 
fashion and perfumes.

0507552288/ 0502223552

@Mezona_boutique

Owner: Moza Mohammed Musabbah Al Ghufli
Emirate: Ajman
Type of Activity: Fashion
Foundation Date: 09/17/2020
Number of Branches: One

Location

Mezona Boutique 



60

Owner: Rashid Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Fashion
Foundation Date: 29/03/2018
Number of Branches: One

0504815444/ 067474740

Leather products and garments trad-
ing.

Ajyad Trading

Location

@ajyad_trd
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0506186816/ 0508600322

Owners: Aysha Al Ali & Khadija Al Awadi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Garments Workshop
Foundation Date: 17/07/2017
Number of Branches: One

Karakhana

Location

@alkr5ana

Karakhana boutique was opened in 2017 in 
the Emirate of Ajman. Our designs are unique. 
Our products are mainly Abaya with innovative 
designs like jalabiyas, dresses and travel 
clothes. We offer high quality services and we 
provide special sections of perfumes as well.



58

Owner: Asma Al Attar
Emirate: Ajman
Type of Activity: Fashion
Foundation Date: 21/11/2019
Number of Branches: One

0529681118/ 0508858595

We offer exclusive and distinctive 
Abayas.

ديرم

Location

@Deram_Fashion



Fashion
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A salon specializing in nails care, 
nails art and eyelashes, with a fully 
Russian staff.

0506068680\0502202056 

@n2.beautyparlor

Owner: Nadera Ahmed
Emirate: Ajman
Type of Activity: Ladies Salon
Foundation Date: 17/05/2020
Number of Branches: One

N2 Beauty Parlor 

Location



52

Owner: Hanan Ibrahim Ahmed Al Marzouqi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Ladies Salon
Foundation Date: 02/02/2017
Number of Branches: One

0529797699

A specialized beauty center provid-
ing all body care services, including 
make-up by professional Emirati 
staff, Moroccan bath, massage, nail 
care and skin cleansing service.

@missbrilliantbc

Miss Brilliant

Location



51

The emirate’s first salon that is 
interested in everything related to 
nail care in a relaxed and comfortable 
ambiance.

0552298998\065250099 

@Nails.u.ae

Owner: Noura Sultan Al Suwaidi
Emirate: Ajman
Type of activity: Ladies Salon
Foundation Date: 19/11/2017
Number of Branches: One

Location

Nails 
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Owners: Amal Mohammad Al Suwaidi & Hanadi Moham-
mad Al Suwaidi
Emirate: Ajman
Type of activity: Ladies Saloon 
Foundation Date: 12/06/1999
Number of Branches: Five

0507272732\ 0566060680

@Havana_saloon

Havana

Location

Havana Beauty Salon was opened 
in 1999 by two Emirati sisters who 
believe that women always deserve 
better, so they deigned a place that 
offers full enjoyment and relaxation 
for them.



Salons
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Owner: Hamad Al Saeedi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 01/01/2013
Number of Branches: One

Molten Chocolate

0501777782/ 067444467

@molten_chocolate

Location

available on

It’s a coffee, chocolate and flower shop, 
which offers a tasty coffee and different 
types of delicious chocolate. Our custom-
ers can choose the flavor of the choco-
lates, and choose the picture which’s 
printed on top of the chocolates.



46

Owners: Noor Sulaymani & Amal Sulaymani
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 29/07/2018
Number of Branches: One

0501212232/ 0544551015

We strive for excellence in providing high 
quality products and services for all occa-
sions. Our mission is to create an endless 
world of unlimited creativity that serves our 
vision to make the UAE gain an unprece-
dented fame in the world of floral art.

@maison.des.roses

Maison Des Roses

Location

Owner: Hamad Al Saeedi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 01/01/2013
Number of Branches: One
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Owner: Yousef Salem Jama’an Qaman
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 08/06/2010
Number of branches: 40

Labelle Chocolate & Flowers was established 
more than 10 years ago. It specializes in manu-
facturing the finest types of chocolate and de-
signing the most luxurious bouquets of flowers. 
It makes luxury chocolate boxes, petit fours, 
walnuts, cakes, and nuts, in addition to exclusive 
packaging for all gifts suiting all occasions.

Labelle

0521444111/ 067419195

@labellechoclate

Location

www.labelle.ae
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Owner: Sumaya Abdel Rahman Al Halali
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 01/01/2017
Number of Branches: One

Seen Gift Wrapping

@seen_flowers

0526162547/ 0504772677

Location

It provides innovative and attractive 
wrapping gifts services, we do not 
use traditional packaging methods, 
we offer innovative shapes that im-
press those to whom gift is offered. 
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Owner: Nasser Bushehab
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 13/03/2016
Number of Branches: One

Floresteria Flowers has succeeded in at-
tracting an elite group of distinguished 
clients in the government and private 
sectors in the UAE.

Floristeria

0562090666

@floristeria.ae

Location
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Owner: Ahlam Saeed Al Suwaidi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Flowers and Gifts
Foundation Date: 27/05/2020
Number of Branches: One

Inbloom chocolate and flowers shop

@inbloom.ae

0543114443/ 0522322170

Location

Inbloom Flowers & Chocolates specializes 
in providing distinguished types of natural 
rare roses, in addition to providing artifi-
cial ones. We also provide gifts wrapping 
service and the finest chocolate with dif-
ferent and distinct fillings.



Flower Shop





Section.indd   3 3/4/21   11:00 AM





37

Owners: Maryam Issa Al Hamrani & Fatima Khamis Al Makh-
mari
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 13/11/2018
Number of Branches: One

A restaurant specializing in healthy food 
and beverage providing a quiet and 
comfortable environment for study and 
reading.

GnG

0503655440/ 0566911166

@ gng.cafe

Location

available on
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Owner: Maryam Salem Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 11/11/2019
Number of Branches: One

vue

0555555080/ 0528012386

@vue.ae

Location

available on

Vue is a modern restaurant that
offers a selection of international 
dishes with a tasty creative mixture 
of flavors mix and flavor. View takes 
you to various cultures on a journey 
full of happiness and distinct taste.



35

Owner: Sheikh Abdullah bin Ali bin Rashid Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 17/08/2017
Number of Branches: One

We are a distinctive restaurant and 
café, offering somewhat different and 
eco-friendly food. It consists of two parts, 
coffee and handmade cookies that are 
freshly baked daily, and the other serves 
fresh foods prepared at request.

Gourmet Box

0544488840

@uae.gourmetbox

www.gourmetboxcookies.com/shop

Location

available on



34

Owner: Moza Ahmed Saeed bin Omair Al Muhairi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 10/01/2014
Number of branches: One

A restaurant combining past and present.

Qdeemk Ndeemk

0506316778/ 067444040

@qdeemkndeemk

www.qdeemkndeemk.com

Location

available on
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Owner: Noura Muhammad Al-Ajmani
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation date: 08/28/2016
Number of Branches: One

Koshary Station Restaurant is an Emirati 
restaurant that was established by a group
of youth. It offers the original Koshary 
with flavors that you are not familiar with 
before, in addition to a range of salads and
sandwiches.

Koshari Station Restaurant

0507070047

@kosharistationae

Location

available on
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Owner: Sayed Mohammad Al Hashimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 25/09/2019
Number of Branches: One

Offers food & beverage and 
specializes in toast.

Toast Bar

@toastbar.ae

0543121231/ 0561103024

Location
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Owner: Hessa Ahmed Al Suwaidi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 21/09/2015
Number of Branches: One

Jeon Restaurant

0504811772\067449949

@Jeon_cafe

Location

A restaurant that serves breakfast meals 
with different flavors And different types 
of coffee alongside delicious desserts. It 
also offers lunch and dinner meals and 
provides catering services.



30

Owner: Saud Othman Abu Al Shawarib
Emirate: Ajman
Type of Activity: Restaurant
Foundation Date: 10/04/2017
Number of Branches: 10

An Emirati restaurant specialized in types 
of steaks, ribs and burgers from Wagyu and 
Angus beef. It offers high quality dishes 
and a relaxed atmosphere. A member of 
the Khalifa Fund for Enterprise Develop-
ment.

71OZ Steakhouse

@71oz

0506334422/ 067404455

Location

available on



Restaurants
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Owner: Nasser Sultan Bin Habroush Al Suwaidi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 30/03/2020
Number of Branches: One

The first of its kind in the Emirate of 
Ajman. It offers the original taste 
of tea with the most delicious tradi-
tional dishes.

Estikanat Shay

@estkanahchai.ae

0501140150/ 0544487170
Location
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Owner: Ahmed Abdelrahman Amin
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 04/01/2018
Number of Branches: One

Offers special coffee with different fla-
vors and healthy meals.

Trendz Cafe

0506361162/ 065330006

@TRENDZCAFE 

Location

available on
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Owner: Ahmed Hassan Abdullah Al Ali
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 09/08/2017
Number of branches: One

The Café’s idea is inspired by the story of
 the Secret Garden. It takes the guests to the
 Mary World introducing them to the details
 of the story. It serves a variety of dishes in

comfortable and relaxing ambiance.

The secret garden cafe

0507172323/0553833388

@Thesecretgarden.ae

Location

available on
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Owner: Mahra Salem Al Tamimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 15/12/2018
Number of branches: One

Offers cold and hot drinks of various 
types and new ones. The café has been 
enlarged so that it now offers hot and 
cold dishes of various varieties.

Dot Cafe

0562444421/ 067444989

@Dotcafe.ae

Location

available on
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Owner: Hamdan Mohammad Al Ali
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 29/01/2020
Number of Branches: One

We offer specialty coffee, cold and hot 
drinks, some sweets, Japanese drinks and 
cookies and ice cream.

Sigh cafe

0503666167/ 065699153 

@Sighuae

Location

available on
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Owner: Mohammed Al Shehhi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 11/10/2018
Number of Branches: 15

A platform that offers distinct 
homemade products.

Snackat Cafe

0505626266/ 0501556925

@snackat.ae

Location

www.snackatcafe.com
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Owner: Shehab Ahmed Abdullah Al Ali
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 09/09/2015
Number of branches: Two

Café specializes in ice cream

The Frozen Factory

0501182000 /0522200022

@frozenfactory_ae

Location

available on



20

Owner: Mohammed Obaid Rashid Al Matroushi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 02/06/2020
Number of Branches: Three

Offers snacks, fresh juices and hot 
drinks

Real karak cafe

0502828483/ 0568884181

@Realkarak_cafe

Location
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Owners: Fairouza Al Marzouki & Maryam Al Ali
Emirate: Ajman
Type of Activity: Cafe
Foundation Date: 03/01/2019
Number of Branches: Two

Roots Cafe

0568368451/0504405898

@RootsCafeUAE

www.rootscafeuae.com

Location

available on

Roots Café was opened in March 2019 as the 
first specialty coffee café in the Emirate of Aj-
man that offers an exclusive experience to its 
customers due to its unique design and strate-
gic location. The café offers a variety of coffees 
and filtered coffee options, as well as delicious 
desserts and snacks.
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Owner: Ahmed Saleh Al Muhairi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 07/09/2020
Number of Branches: 14

It is a franchise for Donuts Time, of-
fering donuts, juices and hot drinks.

Donuts Time

0555117006/ 0554422537

@Donutstime.ae

Location

available on
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Owner: Reem Mus’af Al Abdulrazzaq
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 01/02/2020
Number of Branches: One

Focal Point Café offers the finest quality 
specialty coffee with printing solutions tar-
geting corporations, individuals, universi-
ty students and schools. It further provides 
a comfortable environment for work and a 
good time with friends and family.

فوكال بوينت كافيه

0523151762/ 067430566

@focal.ae

www.focalpointcafe.com

Location
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Owner: Omar Mohammed Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 27/01/2016
Number of Branches: One

It is a multi-concept café serving merged 
cultures dishes. It is mainly inspired by the 
European traditions with a touch of Emirati 
taste. LaVilla offers a distinctive and inno-
vative menu in a beautiful ambiance and 
creative designs, quiet indoor sittings and 
a distinctive garden.

LaVilla 

0506335575/ 067476888

@cafelavilla

www.lvcafe.ae

Location

available on
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Owner: Amna Ahmed Al Darwishi Al Shamsi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 11/06/2017
Number of Branches: One

Snow Drop Cafe

0504810992\067462616

@snowdrop.cafe

Location

available on

Snowdrop Café is a café for ladies provid-
ing them with an ambiance of quietness 
and maintaining their privacy.



14

Owner: Ebtisam Al Suwaidi 
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 01/01/2015
Number of Branches: One

An Emirati, Indian, Arabic, Turkish, 
Chinese café and restaurant with a 
youthful spirit, offering varied and 
light dishes in an intimate ambiance 
simulate all categories.

Ligma W Yighma

0505170405/ 0503862440

@Ligmayighma

Location

available on
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Owner: Saud Abdullah Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 15/05/2018
Number of Branches: one

Wakeup Cafe specialized in selling 
specialty coffee.

wacup cafe

0507572288/ 0508918888
@wacup.uae

Location
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Owner: Yasser Abdul Karim Muhammad Al Kayed
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 12/02/2018
Number of Branches: one

We offer special coffee and some 
snacks.

Doors Cafe

0545005000/ 0564477700

@doorscafe_uae

Location
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Infusion is a coffee house. Its name 
stands for the process of water infusion 
with coffee grains, which provides the 
rich taste of your cup.

0504799947

@infusioncoffee

Owner: Jasim Mohammad Saeed Al Nuaimi
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 10/03/2018
Number of branches: one

Location

available on

Infusion
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Owner: Maher Tarish Obaid Khursi Al Alili
Emirate: Ajman
Type of Activity: Café 
Foundation Date: 27/02/2018
Number of Branches: two

We, the Forty 4 Cafe, are unique in our 
high-quality products. We have a large num-
ber of customers that come to us from all 
over the UAE. Our customers of the citizens 
liked the festivals we organised, so we are 
enthusiastic to continue developing and 
finding the best always.

Forty 4 Café

0507788858\0545544044

@FORTY4.AE

Location



Cafe









- H.E Abdullah Mohammed Al Muwajai
Chairman of Ajman Chamber Of Commerce And Industury 



“

In the Emirate of Ajman, we are proud of the remarkable diversity of 

entrepreneurs' enterprises and their growth year after year. What we 

see at present in terms of success and prosperity in this field reflects 

the creativity and innovation of owners in management, marketing 

and product or service provision. Indeed, the field of entrepreneur-

ship has become a prominent contributor to the local economy.

The Emirate of Ajman attaches special importance to the sustainabil-

ity and growth of entrepreneurs under the guidance of His Highness 

Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council Member and 

Ruler of Ajman, and His Highness Sheikh Ammar bin Humaid Al Nuai-

mi, Crown Prince of Ajman and Chairman of the Executive Council. All 

parties concerned with economic affairs harness their capabilities to 

provide support necessary for entrepreneurship projects.

On its part, the Ajman Chamber closely follows the developments 

of entrepreneurship and communicates constantly and directly with 

the owners of enterprises in order to promote and stand on the most 

important proposals and ideas. Among those ideas was this directory 

to provide an introductory tool about the top enterprises in Ajman.

- H.E Abdullah Mohammed Al Muwajai
Chairman of Ajman Chamber Of Commerce And Industury 
“



Introduction
The Ajman Chamber of Commerce and Industry aims through 

the “Entrepreneurs Directory” to shed light on the distinguished 

enterprises of entrepreneurs in the emirate, and to identify the 

most fields that attract entrepreneurs. It shows how their ideas 

turned into successful enterprises, in continuous development 

and diversity, so the directory serves as an important tool to 

know about the field of entrepreneurship in the emirate.

The directory features a platform for introducing enterprises’ 

owners and an overview of each one separately, the products 

and services it provides, and the mechanisms of communication. 

Therefore, it opens the prospects for fruitful cooperation among 

the entrepreneurs.

Ajman Chamber spares no effort to enhance the cooperation 

with entrepreneurs and business leaders in the emirate of Ajman 

through direct visits and promotion through social media plat-

forms. It also strives to keep abreast of the latest in this field 

through specialized courses and workshops in cooperation with 

the concerned parties, experts and specialists. Moreover, it is 

always available to provide consultations to those who are plan-

ning to start a private project.



Entrepreneurs Directory

Ajman Chamber of Commerce 
and Industry
ajmanchamber.ae




