 رخصة املركبة املتنقلة


اسم الخدمة

رخصة املركبة املتنقلة ))Commercial Mobile Vehicle



الوصف (ملرح مبسط عن
الخدمة):

•

هو ترخيص املر بات املتنقلة والتي يكون لها موقع معين في االمارة ويمكنها تغير املوقع بين فترة
وآخري بحسب ملروط وضوابط تحددها الجهات ا خرى.



هيكلية الخدمة نوعها:

•

فرعي  /اجرائي



املستفيد من الخدمة:

•

افراد – مؤسسات  -ملركات



الوثائق املطلو ة:

•
•
•




خطوات الحصول على الخدمة
(رحلة املتعامل):

نموذج طلب الترخيص.
عقد استثماري
صورة من جواز السفر والهوية ساري املفعول ملواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.
يبدأ اإلجراء االقتصادي إلصدار رخصة مر بة متنقلة بتسجيل بيانات الدخول ملوظف
الخدمة في حال تقديم الطلب من خالل مر ز الخدمة أو مر ز و يل معتمد أو تسجيل بيانات
دخول الخدمة اإللكترونية لحساب موثق بنجاح.
يتم إدخال البيانات الجديدة املتعلقة بالطلب االقتصادي الخاص بحجز اسم تجاري لرخصة
مر بة متنقلة.
تعبئة طلب إصدار الرخصة مر بة متنقلة.
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 أو املوظف.
تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل املتعامل أو املوظف.
يتم إصدار إذن إسالم 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



الشروط واالحكام:

•

موافقة دائرة البلدية والتخطيط (إدارة االستثمار) .



الرسوم











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.
توثيق عقد أو محرر قيمته أقل أو أ ثر على حسب  /رأس املال.
رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية املجتمعية
 1500درهم.
نشر املحرر الرسمي لشر ة ذات مسؤولية محدودة وزارة االقتصاد  3000درهم.













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.



مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان

•

دائرة البلدية والتخطيط (إدارة االستثمار)

•

ال يوجد

•

مرا ز تقديم خدمات الدائرة

•

طلب ترخيص EA-1-1-F1
 10دقائق
ال يوجد




ترابط الخدمة مع خدمات أخرى:
املؤسسات الشريكة (باقة
الخدمة):
قنوات تقديم الخدمة:
النماذج املستخدمة في تقديم
الخدمة:



مدة انجاز الخدمة:

•



محدودية 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.

