 إضافة أكثرمن رخصة على نفس املوقع
اسم الخدمة

إضافة أكثرمن رخصة على نفس املوقع

الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):

•

ضم رخصتين او أ ثر على نفس املوقع

الشكل القانوني :

•

مؤسسة فردية (املواطن مالك)

املستفيد من الخدمة:

•

مستثمر مواطن

•

يبدأ اإلجراء االقتصادي بإضافة أ ثر من رخصة على نفس املوقع بتسجيل بيانات الدخول
ملوظف الخدمة في حال تقديم الطلب من حالل مر ز الخدمة أو مر ز و يل معتمد أو
تسجيل بيانات دخول الخدمة اإللكترونية بنجاح
يتم إدخال البيانات الجديدة املتعلقة بالطلب االقتصادي الخاصة بضم أ ثر من رخصة على
موقع واحد
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 إستالم ساري وفقا لنفس قواعد اإلذن اإلستالم الحالية
يتم دفع الرسوم والتحصيل وفقا لنفس آليات الدفع والتحصيل
يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل
يقوم النظام بإصدار املستند االقتصادي وإرساله بالبريد اإللكتروني للمتعامل
يتم دفع كافة الرسوم بنظام عمل الدرهم اإللكتروني واملعمول به داخليا في نظام دائرة التنمية
االقتصادية
يتمكن كل موظفي الو يل املعتمد من إنجاز كافة االجراءات االقتصادية ويتم تنظيم العمل
اداريا وفقا لكل و يل معتمد
البد من أن تكون الرخصة سارية لكي يتم تقديم طلب ضم أ ثر من رخصة على نفس املوقع
اصدار /تجديد الرخص االقتصادية  600درهم.
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
تصريح لوضع الفتة االسم التجاري  350درهم
القيد في السجل التجاري  200درهم.
القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  200درهم.
اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  100درهم.
إصدار ملهادة السجل التجاري  200درهم.
مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

•

دائرة البلدية والتخطيط (عقد االيجار)

•
•

مرا ز الخدمة التابعة للدائرة.
الخدمة االلكترونية

•
خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة
املتعامل ):

•
•
•
•
•
•
•
•

الشروط واالحكام :

الرسوم:

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:
قنوات تقديم الخدمة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

رمز الخدمة:

•

مدة انجاز الخدمة:
محدودية الخدمة:

ال يوجد
 10دقايق

•

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.

