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 .الدائرةو أي جزء منها بأي وسيلة كانت يدوية أو إلكترونية بدون الحصول على إذن رسمي مسبق من أنقل البيانات واملعلومات الواردة في هذه الوثيقة 

 

 

 

 

 

  تعديل الرخصإجراءات 

    الوصف )ملرح مبسط عن

 الخدمة(:

به صاحب العالقة في حال رغبته في التعديل على الرخصة من خالل تعديل  اجراء يقومهو  •

أحد بنود الرخصة مثل )تغيير النشاط التجاري، إضافة او حذف احدى ا نشطة، إضافة 

 ملريك ....( بهدف تفعيل الرخصة بما يتناسب مع الواقع.

 –تغيير بيانات الرخصة  –تغيير موقع  –تغيير اسم تجاري  –تغيير ملكل قانوني  –نشاط 

 تنازل  لي(. – جزئي تنازل  –انسحاب و يل خدمات  –تغيير و يل خدمات 

      فرعي / اجرائي • نوعها:هيكلية الخدمة 

  

    :املستفيد من الخدمة 
 مؤسسات -ملركات  -فرد    •

     الوثائق املطلو ة حسب التعديل

 املطلوب:

 

 طلب وتقديمفتح  •

 البريد االلكتروني. –رقم الهاتف  –تغيير بيانات الرخصة: صندوق البريد  •

 تغيير موقع: رقم مكاني + عقد االيجار. •

اضاقة ملريك + تغيير الشكل القانوني: حجز اسم تجاري + عند إضافة ملريك او مالك وافد  •

–فقة ا منية )في حال اإلقامة على جهة حكومية أو  فالة شخصية يجب احضار املوا

 مطلوب عدم ممانعة(.

 تغيير االسم التجاري + تغيير النشاط: حجز اسم تجاري. •

إضافة نشاط + حذف نشاط: موافقة الجهات الخارجية )على حسب النشاط( إذا كانت  •

 عالية الخطورة.

والهوية ساري املفعول، )الوافد( صورة من الجواز تنازل: مواطن او خليجي صورة من الجواز  •

 ساري املفعول واملوافقة ا منية.

 تغيير و يل خدمات: )مواطن( صورة من الجواز والهوية ساري املفعول. •

 انسحاب و يل خدمات: )مواطن( صورة من الجواز والهوية ساري املفعول.  •

 فقات االمنية )للوافد(.تنازل  لي: صورة الجوازات والهويات)للشركاء( + املوا •

 

ً
: تعديل الرخصرابعا  

 

 

 

 تعديل الرخصإجر

 

اءات   

• )إضافة ملريك –إضافة مدير – حذف مدير – إضافة نشاط – حذف نشاط – تغيير 

 أنواع التعديالت:  
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  خطوات الحصول على الخدمة

 )رحلة املتعامل(:

 تعبئة نموذج طلب الترخيص من )النظام او املوقع(. •

 احضار املرفقات على حسب التعديل املذكور في املستندات املطلو ة. •

 دفع الرسوم. •

 ملهادة عدم املمانعة. •

 وعقد التنازل أو البيع عقد التأسيسملحق تعديل توثيق  •

 نشر اإلعالن •

 ارسال املخرجات عبر البريد اإللكتروني. •

  ملروط إضافية للتنازل عن

  نواعها:
 
 املنشآت والشركات وفقا

 يوم اعالن جريدة خارجي )كاتب العدل 15 –التنازل للمؤسسة الفردية: )ا صل والفرع(  •

يوم اعالن  15-ملر ة اعمال: )أصل + فرع(  –التنازل للمؤسسة الفردية )و يل خدمات(  •

 جريدة داخلي طريق مرا ز الخدمة 

ملر ة  –ملر ة توصية بسيطة  –ملر ة تضامنية  –التنازل لشر ة ذات مسؤولة محدودة  •

 يوم اعالن جريدة داخلي طريق مرا ز الخدمة  15-الشخص الواحد: )فرع( 

 –ملر ة توصية بسيطة  –ملر ة تضامنية  –كلي لشر ة ذات مسؤولة محدودة التنازل ال •

 يوم اعالن جريدة خارجي )كاتب العدل(.-15ملر ة الشخص الواحد: )ا صل( 

 يجب احضار عقد التأسيس وملحق عقد التأسيس من داخل اإلمارة •

 :الرسوم 

 درهم. 600رسوم تجديد الرخص االقتصادية  •

 درهم 50إدارية رسوم نموذج طلب خدمات  •

 درهم. 100رسوم تجديد القيد في السجل التجاري  •

 درهم  100تعديل القيد في سجل ا نشطة االقتصادية املوحد  •

 درهم. 100رسوم اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

 درهم. 200إصدار ملهادة السجل التجاري  •

 درهم  100إضافة أو تغيير في السجل التجاري  •

 درهم  500نشر إعالنات الرخص في الصحف اليومية  •

 درهم  100اعتماد نموذج مواصفات الفتة إعالنية  •

 رسوم توثيق ملحق التعديل حسب رأس املال املذكور في امللحق •

 توثيق التوقيعات في العقد أو املحرر غير محدد القيمة )ملركات( •

 1000التوصية البسيطة  نشر أي تعديل لشر ه ذات مسئوليه محدودة او التضامن أو •

 درهم )ملركات(

 درهم )ملركات( 200تعديل بيانات العضوية  •

 2500الفئة الثانية  -تجديد العضوية للمنشآت املرخصة من دائرة التنمية االقتصادية  •

 درهم 

 درهم  500تعديل بيانات الرخصة  •

ملجتمعية رسوم املساهمة املجتمعية للشركات واملؤسسات للصندوق الوطني للمسؤولية ا •

 درهم. 1500

    ال يوجد • أخرى:ترابط الخدمة مع خدمات 
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     باقةاملؤسسات الشريكة( 

 الخدمة(:
 يوجد  ال •

     :الخدمة. مرا ز تقديم • قنوات تقديم الخدمة 

     النماذج املستخدمة في تقديم

 الخدمة:
 EA-1-1-F1طلب ترخيص  •

     دقائق 10 • :انجاز الخدمةمدة 

    ال يوجد • الخدمة:محدودية 

 

  


