ً
خامسا :إلغاء الرخص

 اإللغاء اإلداري
اسم الخدمة
الوصف (ملرح مبسط عن الخدمة):
الشكل القانوني :
املستفيد من الخدمة:

خطوات الحصول على الخدمة ( رحلة
املتعامل ):

اإللغاء اإلداري
•

هو الغاء الرخص االقتصادية املتوقفة عن ممارسة النشاط االقتصادي ملدة تجاوزت خمس
سنوات بشكل مؤتمت و صفة مستمرة

•

كافة االملكال القانونية

•
•
•

مستثمر مواطن وخليجي
مستثمر وافد او أجنبي
يبدأ اجراء الغاء االداري بتسجيل بيانات الدخول ملوظف الخدمة في حال تقديم الطلب من
خالل مر ز الخدمة او مر ز و يل معتمد او تسجيل بيانات دخول الخدمة اإللكترونية
بنجاح
يتم إدخال البيانات املتعلقة بالطلب االقتصادي الخاص بإجراء اإللغاء اإلداري
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 معول 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 ملهادة اإللغاء اإلداري
إرسال ملهادة اإللغاء اإلداري بالبريد اإللكتروني
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
إداريا وفقا لكل و يل معتمد
تخضع إجراء اإللغاء اإلداري لنفس قواعد الرقابة وحماية املستهلك وال يتم إعفاء رخصة من
املخالفات االقتصادية املحررة من قبل إدارة الرقابة وحماية املستهلك
االنشطة االقتصادية املتاحة هي كافة االنشطة االقتصادية
يتم إتمام اإلجراء بدون تدقيق او اعتماد الطلب مع توفير التدقيق الالحق على الطلب
عند مرور خمسة سنوات على انتهاء الرخصة فسيتم تعليق معامالت صاحب العالقة حتى
يتم انجاز اجراء االلغاء االداري
قبل بلوغ فترة الخمسة سنوات للرخص االقتصادية بمدة  30يوم ،يتم االعالن عنها في
صفحة باملوقع اإللكتروني للدائرة يتم تخصيصها لإلعالن عن الرخص امللغاة إداريا موضح

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشروط واالحكام :

•
•
•
•

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.

•
•

ترابط الخدمة مع خدمات أخرى :

•
•
•
•
•

رمز الخدمة:

•

الرسوم:

قنوات تقديم الخدمة:

مدة انجاز الخدمة:
محدودية الخدمة:

بها رقم الرخصة ،االسم االقتصادي باللغة العر ية واالسم االقتصادي باللغة االنجليزية،
تاريخ اإللغاء اإلداري املتوقع ،مع مراعاة أن يتم تحديث صفحة اإلعالن بشكل يومي (نهاية
كل يوم)
تم االتفاق على ان االملكال القانونية املتاحة لإلجراء هي كافة ا ملكال القانونية املتاحة في
الدائرة وال يوجد املتراطات خاص با ملكال القانونية
بخصوص و يل خدمات ،فإنه يتم تعليق معامالت املالك وال يتم تعليق معامالت و يل
الخدمات في حاالت اإللغاء االداري
رسوم االلغاء االداري 1000درهم
نموذج طلب خدمات إدارية  50درهم
ال يوجد
مرا ز الخدمة التابعة للدائرة.
الخدمة االلكترونية
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.

