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رخصة المركبة المتنقلة :

هيكلية الخدمة نوعها :

المستفيد من الخدمة :

الوثائق المطلوبة :

خطوات الحصول على 

الخدمة )رحلة المتعامل( : 

متنقلــة  مركبــة  رخصــة  إلصــدار  االقتصــادي  اإلجــراء  يبــدأ 

بتســجيل بيانــات الدخــول لموظــف الخدمــة فــي حــال تقديــم 

ــد أو  ــل معتم ــز وكي ــة أو مرك ــز  الخدم ــالل مرك ــن خ ــب م الطل

ــق  ــاب موث ــة لحس ــة اإللكتروني ــول الخدم ــات دخ ــجيل بيان تس

ــاح  بنج

يتــم إدخــال البيانــات الجديــدة المتعلقــة بالطلــب االقتصــادي 

الخــاص  بحجــز اســم تجــاري لرخصــة مركبــة متنقلــة 

تعبئة طلب إصدار الرخصة مركبة متنقلة 

يتــم تأكيــد بيانــات الطلــب مــن قبــل مقــدم الطلــب وفقــًا لمــا 

هــو معمــول بــه فــي الدائــرة  

يتــم التحقــق مــن قواعــد العمــل المعرفــة فــي النظــام وفقــًا 

لمــا هــو معمــول بــه فــي الدائــرة  إلكترونيــًا  وذلــك  عبــر رســائل 

الخطــأ التــي تظهــر للمتعامــل أو الموظــف  

هــو ترخيــص المركبــات المتنقلــة والتــي يكــون لهــا موقــع 
ــري  ــرة وآخ ــن فت ــع بي ــر الموق ــا تغي ــارة ويمكنه ــي االم ــن ف معي

بحســب شــروط وضوابــط تحددهــا الجهــات األخــرى 

نموذج طلب الترخيص 

عقد استثماري 

صورة من جواز السفر والهوية ساري المفعول لمواطني الدولة

ودول مجلس التعاون الخليجي 

)Commercial Mobile Vehicle( رخصة المركبة المتنقلة          

فرعي /  إجرائي      

•  أفراد - مؤسسة - شركات       

الوصف     
                                                                      )شرح مبسط عن الخدمة( :  

إصدار الرخص االقتصادية

اسم  الخدمة    
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تصحيح أخطاء نموذج الطلب من قبل المتعامل أو الموظف

اإلذن  قواعــد  لنفــس  وفقــًا  ســاري  إســالم  إذن  إصــدار  يتــم 
الحاليــة  االســتالم 

الدفــع  آليــات  لنفــس  والتحصيــل وفقــًا  الرســوم  يتــم دفــع 
لتحصيــل ا و

يتم إصدار سند قبض بعد نجاح التحصيل 

يقــوم النظــام بإصــدار المســتندات االقتصاديــة وإرســاله بالبريــد 
اإللكترونــي للمتعامــل

موافقة دائرة البلدية والتخطيط )إدارة االستثمار(  الشــروط واألحكام :

إصدار الرخص االقتصادية

الرسوم :  

إصدار/ تجديد الرخص االقتصادية 600 درهم 

نموذج طلب خدمات إدارية 50 درهم 

تصريح لوضع الفتة االسم التجاري 350 درهم 

القيد في السجل التجاري 200 درهم 

القيد في سجل األنشطة االقتصادية الموحد 200 درهم 

اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية 100 درهم 

توثيق عقد أو محرر قيمته أقل أو أكثر على حسب / رأس المال

رسوم المساهمة المجتمعية للشركات والمؤسسات
للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية 1500 درهم 

 
نشر المحرر الرسمي لشركة ذات مسؤولية محدودة وزارة

االقتصاد 3000 درهم 

إصدار شهادة السجل التجاري 200 درهم 

مع مراعاة تحصيل رسوم نظام غرفة تجارة وصناعة عجمان 
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ترابط الخدمة مع خدمات 

أخرى :

المؤسسات الشريكة )باقة 

الخدمة( :

قنوات تقديم الخدمة :

النماذج المستخدمة في 

تقديم الخدمة :

مدة انجاز الخدمة :

محدودية الخدمة :

EA-1-1-F1 طلب ترخيص

  

10 دقائق

  

ال يوجد

  

دائرة البلدية والتخطيط )إدارة االستثمار(

مراكز إسعاد المتعاملين 

 

95 إصدار الرخص االقتصادية

ال يوجد


