
2022دليل المركز 



مركز عجمــــــان لريادة األعمال

من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ( 2021) بسنة ( 11) أنشئ المركز بقرار إداري رقم 

.وهو تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة عجمان



A
ن مززاريز  يتميزز مركزز عجمززان لريزادة ا عمززال سمرازي ا زتراتيج  ر يززر  

2ريرزي يز  منةرزل الجزر . شزار  ا ت زادسزالرر  مزنعجمان  ت   نتر 

.  شار  ال  ن السصر 

المراــــي الجغرايــــ  للمركـــز

3



الرؤيــــــــــل

الر الــــــل

.ت ريق الريادة العالميل ي  ضمان ا تدامل مجتمي أعمال متنام يراك  الم ترسل

.النمر الم ترسل  الم تدام لت ريق ي  مجال الريادة جهردالمجتمي األعمال رايادة مصالح تمثيل 
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.سهاتمكين المؤ  ات الصغيرة رالمتر ةل را رتراء •

.دعم ا تمراريل اةا  األعمال ي  اإلمارات•

.الترريج للفرص ا  تثماريل ردعم رراد األعمال•

.كزالمرا ترةا  المؤ  ات رالدرائر ال كرميل لال تفادة من خدمات •
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:األهدا 
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إدارة المركز

شؤون المرافق والممتلكات الشؤون المالية الشؤون اإلدارية والتسويق



:مرايــــق المركـــــــز

الـــدور األرضـــي

الـــدور األول

الـــدور الثانـــي

ادارة المركز •

مرر مجلس  يدات اعمال عجمان•

م ل64ااعل المعرض الدائم رتضم -1

خمس م الت تجاريل-2

مكت 71ريضم•

ااعل الملترى•

را  ترسال تدري  للااعات 4•
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2

G
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المعـــرض الدائـــم
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:أر 

إجمال  الم الت ي  المعرض الدائم

(م ل 64) 



د مخةة المعرض الدائم
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:المميزات رالخدمات المردمل لرراد ررائدات األعمال ي  المعرض الدائم

تتكفل اإلدارة سالت ريق را عالن للمنتجات من خالل انرات التراصل 

.  ا جتماع 

.  تتكفل اإلدارة سخدمات النظايل را من

. مجان شسكل ا نترنت تتكفل اإلدارة ستريير 

.ر رم الكهرساء رالماء رالصر  الص  تتكفل اإلدارة س
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:  الم تندات المةلرسل 

.المفعرل اريل تجاريل منزليل ار رخصل الهريل،من جراز ال فر، صررة من صررة •

ال ضرر  راختيار رام الم ل•

ت ديد نر  النشاة •

شررة را كام العرد رآليل الدييا ةال  على •

:المتةلســات العامــل لاليجــار. 1
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شررة رمعايير تأجير الم الت ي  المعرض الدائم



مللمعرض الدائالتأجير ايمل. 2
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ي المعرض الدائم 
قياس المساحات اإليجارية ف 

رمز المحل   المساحة بالمتر المرب  ع  اإليجار السنوي عرض إيجار السنه األولي 

F1 14.52 22,000 20,000

F2 14.85 22,000 20,000

F3 13.95 22,000 20,000

F4 13.65 22,000 20,000

F5 14.25 22,000 20,000

F6 13.65 20,000 20,000

L1 81.7 110,000 100,000

L2-L4 33.3 50,000 40,000

B1 28.14 50,000 40,000

B2 22.7 34,000 30,000

B3-B8 14.7 22,000 20,000

B9 21.88 34,000 30,000

B10 28.14 45,000 40,000

R1 82.2 120,000 110,000

R2-R4 33.55 45,000 40,000

C1-C40 11.1 20,000 20,000



م الت المعرض الدائم نمرذج عرد إيجار 

عرـــرد ا يجـــار. 3
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الم ــــالت التجاريـــل
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إجمال  الم الت التجاريل

(م الت 5) 

:ثانيا



مخةة الم الت التجاريل
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الم الت التجاريلايمل تأجير 
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رام الم ل
الم ا ل سالمتر 

مرسي 
ايمل األيجار ايمل الردم مرسي الم ا ل سالردم مرسي

ايمل اإليجار مي الضريسل 

%(5)المضايل 

108,480113,904درهم2168180860

درهم31661786 60107,160112,518

درهم 41301399 6083,94088,137

درهم 53603876 60232,560244,188



 

   0L-1-F1 | Certificate of Authentication   قیدصت ةرامتسا
 

 Contract Information  دقعلا تامولعم

:Commercial Contract Type يراجت  * : دقعلا عن  *  

                                                                        لكولا                            نامجع ةعانصو ةراجت ةفرغ   * :رجؤملا  كلاملا مسا
Owner/Lessor Name*          Ajman Chamber                                                         Proxy                                                                                

 *:ةقطنملا
 al jurf1 // 1  فرجلا

Area * 
 * :ةعطقلا مقر

 بملا مسا                                                                                                                     104220714     
                                                                                لامعالا ةدايرل نامجعزكرم           

Plot of Land No* Building Name 

 * :لامعتسالا ضارغأ
 *Commercial                                                                                                                                                                                                                            Purposes of use // يراجت 

 * :رجأتسملا مسا
                                                                                                                                                   

Tenant Name: 

                           * :ةراقعلا ةدحولا مقر
                                                                        

 * :ةراقعلا ةدحولا عن
 OFFICE Unit  No. * Unit Type  بتكم     

 لا راجإلا ةمق
 * : اهيلع قفتملا 

                                       
Total rental value for 

the agreed period:  *  

 * :دقعلا ةاهن  ةاد
 * :نم

 
 Click here to enter a * :ا

date. 

Beginning / End of 
the Contract:  *  From To 

:Payment Method                                                                                                                                                                                                                            ) تاعفد عبرا ( لاثم ةعفد مك ركذ نع ةرابع     :دادسلا ةقط  *  

 ةيلوؤسملا ةفاك لمحتب دھعتأ ةئطاخ تانايب دوجو ةلاح يفو ماظنلا يف ةلخدملا تانايبلل ةقباطمو ةحيحص دقعلا تانايب عيمج نأب رقا☐

 * .ةصتخملا تاھجلا هاجت

☐ I  her eby  a c know le dge t hat  a l l  t he  da ta  of  the  cont ra ct  ar e  v a l id  a nd  c onfor m  to  the  data  ent ered  i nto  the  sy ste m  and 

i n  ca se  of  a ny  inva l id  data ,  I  undertake  to  s hou ld er  fu l l  r es pons ib i l i ty  bef or e  the  co mpe tent  aut hor i t ie s .  *  

 
   :رجأتسملا عیقوت  :رجؤملا عیقوت

Lessor Signature Tenant Signature 

    
  ةدللا تاقفاوم

Workers housing procedure 

  Infrastructure Development Sector ةتحتلا ةبلا رطت عاطق   Public Health and Environment Sectorةئبلاو ةماعلا ةحصلا عاطق

                       :تاظحالملا
 :متخلاو عيقوتلا ، مسالا

 
   :تاظحالملا
                                        :متخلاو عيقوتلا و مسالا

. 

 Ajman Sewerage Company صلا فلل نامجع ةك Civil Defense Department :دملا عافدلا ةرادإ

                                                                           :تاظحالملا
 
 
  :متخلاو عيقوتلا ،مسالا

  :تاظحالملا
 
 
  :متخلا و عيقوتلا

ff 

 ةجراخلا تاهجلا تاقفاوم

staff housing procedure 

 Other notes (if any)   )تدجو نا( ىرخأ تاظحالم

 
                                                                       
 
 
 : متخلا و عيقوتلا
                                                                                             

  )ديلا طخب لبقت ال( ةيلآلا ةعابطلا ةطساوب تانايبلا ةئبع ري •

 قيدصت ةرامتسا لي ليدع وأ فذح وا طشك يأ •

  قيدصت ماظن  دمتعم و ام راقعلا كلام مسا ةعاط ري •

• Please fill the contract by typing (Hand written copy is no accepted) 

• Any scratch or change or deletion invalidates Certificate of Authentication 

• Please write the owner name as per which Approved in Tasdeeq   

  

 

نمرذج عرد إيجار الم الت التجاريل
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ااعـــات التدريـــ 
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:ثالثا

إجمال  ااعات التدري 

(ااعات 4) 



ااعـــات التدريـــ 
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.ااعات تدريسيل مجهزة سأ دث الترنيات ال ديثل4مركز التدري  يرير •

(.ك د أاصى)شخص 14الى ( ك د أدنى) أشخاص 6ت ترع  كل ااعل تدري  من •

.ةالمتريري  ااعات التدري  الدررات عن سعدتنفيذ يمكن •



:يشمل  جز الراعل

لر ل كتاسيل / الرا  يا  / مياه معدنيل / شاشات عرض / م ارم ررايل ( / الم-نرت)ارةا يه / الةار ت –الكرا   

(.ةساعل+ن خ)ةساعل ارةا يل خاصل •

(.اخراج–إنتاج –ييدير –يرترغراي  )خدمات التصرير •

.تركي  منصل•

.تريير ررد•

(:عند الةل )الخدمات المترايرة عن ةريق المرردين 
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ااعـــات التدريـــ أ عـــار 
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التأجير لمدة  نل

٪ خصم60

التأجير لمدة

شهرر6

٪ خصم50

(  يرم30)التأجير لمدة شهر 

٪ خصم25

(  أيام 5)التأجير لمدة أ سر  

٪ خصم10
التأجير اليرم  للراعل ا م الراعل

درهم58،400 درهم36،000 درهم9،000 درهم1،800 درهم400
1ااعل رام 

(شخص11)

درهم73،000 درهم45،000 درهم11،250 درهم2،250 درهم500
2ااعل رام 

(شخص14)

درهم58،400 درهم36،000 درهم9،000 درهم1،800 درهم400
3ااعل رام 

(شخص12)

درهم43،800 درهم27،000 درهم6،750 درهم1،350 درهم300
4ااعل رام 

(أشخاص10)

.درهم لكل كرسي50في حال الرغبة بإضافة كرسي آخر على حسب الجدول أعاله، يتم دفع مبلغ :مال ظل



المكاتـ 
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مكت ( 71)يتضمن 

:راسعا



المكاتــ  مخةة 
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تأجير المكات ايمل

(R)الفئل 

Office No.sqmsqfAED/sqfrentalل الريمل ا جماليالضريسل

R1124.952696016,11480616,919

R1224.952696016,11480616,919

R1318.802026012,14260712,749

R2111.80127607,6213818,002

R2211.15120607,2013607,561

R2310.30111606,6523336,985

R2412.35133607,9763998,375

R2511.50124607,4273717,799

R2611.00118607,1043557,459

R2740.004316025,8341,29227,125

R2831.503396020,3441,01721,361

R3111.35122607,3303677,697

R3210.50113606,7813397,120

R3311.35122607,3303677,697

R3410.50113606,7813397,120

R3513.25143608,5574288,985

R366.3068604,0692034,272

R3710.30111606,6523336,985

R3810.30111606,6523336,985

R3918.251966011,78758912,376

R3106.2067604,0042004,204

R31110.20110606,5883296,917

R31210.20110606,5883296,917

R31311.10119607,1693587,527

R4127.002916017,43887218,310

R4228.253046018,24591219,157

R4327.002916017,43887218,310

R4414.20153609,1714599,629

R4514.20153609,1714599,629

R4614.20153609,1714599,629

R4713.50145608,7194369,155

314,16915,708329,877



تأجير المكات ايمل 

(M)الفئل 

Office No.sqmsqfAED/sqfrentalالريمل ا جماليل الضريسل

M1128.851,3876083,2164,16187,377

M2147.251,5856095,1004,75599,855

M326.002806016,79284017,631

M425.862786016,70183517,536

M518.902036012,20661012,817

M618.702016012,07760412,681

M78.2088605,2962655,561

M88.7594605,6512835,934

M98.7594605,6512835,934

M1022.252396014,37071815,088

267,06113,353280,414



تأجير المكات ايمل

(L)الفئل 

Office No.sqmsqfAED/sqfrentalالريمل ا جماليلالضريسل
L1122.002376014,20871014,919

L1221.452316013,85369314,546

L2111.80127607,6213818,002

L2211.50124607,4273717,799

L2310.30111606,6523336,985

L2412.40133608,0084008,409

L2511.60125607,4923757,866

L2611.00118607,1043557,459

L2740.504366026,1571,30827,464

L2831.203366020,1501,00821,158

L3111.45123607,3953707,765

L3210.65115606,8783447,222

L3311.75126607,5893797,968

L3410.60114606,8463427,188

L3518.251966011,78758912,376

L367.0075604,5212264,747

L3710.30111606,6523336,985

L3810.30111606,6523336,985

L3918.251966011,78758912,376

L3107.0075604,5212264,747

L3119.25100605,9742996,273

L3129.25100605,9742996,273

L31311.15120607,2013607,561

L4127.152926017,53587718,411

L4228.303056018,27791419,191

L4327.002916017,43887218,310

L4414.55157609,3974709,867

L4514.20153609,1714599,629

L4614.20153609,1714599,629

L4713.50145608,7194369,155

302,15615,108317,264



ااعل الملترى

27

شخص ،200–150تت ي الراعل لعدد ما سين 

.ا  تفادة من ااعل الملترى لتنظيم المؤتمرات رالملتريات را جتماعات رالمنا سات الخاصليمكن ر

:خام ا



 يـــدات أعمال عجمـــانمجلس :  اد ا
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:للتراصل مي مركز عجمان لريادة األعمال
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(  1081547538: )مراي مكان  


