 طلب إيقاف مزاولة النشاط بصفة مؤقتة


اسم الخدمة



الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

طلب إيقاف مزاولة النشاط بصفة مؤقتة
•

تمكين املستثمر من تعليق الرخصة االقتصادية الخاصة به لفترة مؤقته (حد أقص ى ثالث
سنوات)



هيكلية الخدمة نوعها:

•

فرعي  /اجرائي



املستفيد من الخدمة:

•



خطوات الحصول على الخدمة (رحلة
املتعامل):



الشروط واالحكام:



الرسوم:



ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:

فرد  -مؤسسة  -ملركات

•
•

املؤسسات الشريكة ( باقة الخدمة ) :
قنوات تقديم الخدمة:
النماذج املستخدمة في تقديم الخدمة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

يتم تأ يد بيانات الطلب من قبل مقدم الطلب وفقا ملا هو معمول به في الدائرة
يتم التحقق من قواعد العمل املعرفة في النظام وفقا ملا هو معمول به في الدائرة إلكترونيا
وذلك عبر رسائل الخطأ التي تظهر للمتعامل
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل املتعامل
يتم إصدار إذن استالم ساري وفقا لنفس قواعد اإلذن االستالم الحالية
يتم دفع الرسوم والتحصيل وفقا لنفس آليات الدفع والتحصيل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقوم النظام بإصدار املستندات االقتصادية وإرساله بالبريد اإللكتروني للمتعامل
ال يمكن تجميد الرخصة ملدة أقل من  3سنوات ولكن يمكن إلغاء التجميد في أي وقت
يمكن إيقاف تجميد الرخصة قبل انتهاء مدة التجميد مع العلم بإنه لن يتم استرجاع الرسوم
املحصلة
ال يمكن مزاولة اي من انشطة الرخصة املجمدة خالل فترة التجميد وسيتم تطبيق الغرامات
وفق اللوائح املتبعة للرخص املخالفة
رسوم طلب إيقاف مزاولة النشاط بصفة مؤقتة  2000درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
دائرة البلدية والتخطيط
غرفة التجارة والصناعة
إدارة العامة للدفاع املدني
القيادة العامة لشرطة عجمان
ال يوجد
مرا ز تعهيد الخدمة التابعة للدائرة
طلب ترخيص EA-1-1-F1

مدة انجاز الخدمة:

•

 10دقائق

محدودية الخدمة:

•

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.

