
إدارة التســجيل
ية والتراخيــص التجار

Registration and Commercial
Licenses Department

دلــيل استرشادي

للترخيــص بمزاولــة العمــل التجــاري بالمنزل
يــة والصناعيــة والعامــة المماثلــة والباعــة المتجوليــن،   للقانــون رقــم (5) لســنة 2015 بشــأن المحــال التجار

ً
وفقــا

والقرار الوزاري رقم (242) لســنة 2016

يــف الترخيص: تعر

يــة فــي المنــازل والتــي � تتطلــب تكاليــف عاليــة، ويعتمــد فيهــا علــى المهــارات الشــخصية بصفة أساســية و�  هــي تراخيــص لمزاولــة ا�عمــال التجار
يســتخدم فيهــا المعــدات المقلقــة للراحــة أو المــواد الخطــرة ويكــون الهــدف منهــا الحصــول علــى قــدر مــن الربــح وتوفيــر التكاليــف المعيشــية للمرخص 

 لما يلي:
ً
لــه وذويــه وفقــا

المســتندات المطلوبــة للترخيــص
ية 1. نمــوذج طلــب خدمــات الرخــص التجار

2. شــهادة إتمــام البنــاء للمنــزل أو مخطــط معتمــد موضــح بــه المــكان الحــدد لمزاولة النشــاط
3. ســند الملكيــة للمنــزل

4. صــوره عــن شــهادة الكربــاء والمــاء ( كرمــاء )
5. صــورة للوحــة عنوانــي الخاصــة بالمنزل 

6. صــور البطاقــات الشــخصية لطالــب لترخيــص ومالــك العقار
7. كتــاب تعهــد طالــب الترخيــص بعــدم ا�خ�ل بشــروط الترخيص

8. عــدم ممانعــه مــن مالــك العقــار ( فــي حــال كان المنــزل مؤجرا)
9. عــدم ممانعــة ولــي ا¦مــر ( فــي حــال كان الترخيــص ¦حــد أفــراد المنــزل - أقــارب مــن الدرجــة ا¦ولى فقط). 

إجــراءات الترخيص:

 دون كشــط أو تعديــل وأن يوقــع مــن طالــب الترخيــص. 
ً
1. تعبئــة نمــوذج طلــب (نمــوذج خدمــات الترخيــص) إلكترونيــا

2. إرفــاق المســتندات المطلوبــة.
3. معاينــة الموقــع بمعرفة المســاح.

4. دراســة كل طلــب بمعرفــة ا�دارة المختصــة (للتحقــق مــن جديــة المشــروع وتناســب النشــاط مــع طبيعــة المنــزل الســكني وحتــى ¯ تتحــول المجمعــات 
يــة تــزول عنهــا معالم المناطق الســكنية). الســكنية إلــى مجمعــات شــبه تجار

5. دفع الرســوم وإصدار الترخيص.

يــة في المنازل: الشــروط الواجــب توافرهــا لمنــح تراخيــص مؤقتــة لمزاولــة ا عمــال التجار

1. أ¯ يقل ســن طالب الترخيص عن ثماني عشــرة ســنة مي�دية.
2. أن يكــون مــن المقيميــن فــي المنزل. 

 لما 
ً
3. أن يكــون النشــاط المطلــوب مزاولتــه مــن بيــن ا¦نشــطة المحــددة التــي تتفــق طبيعتهــا التشــغيلية مــع مواصفــات حيــاة الوســط الســكني وفقا

يــة والصناعيــة والعامــة المماثلــة فــي المناطــق وا¦حياء والشــوارع والمنشــأة بقرار وزاري  تحــدده لجنــة دراســة ا¦مــور المتعلقــة بتراخيــص المحــال التجار
رقم (214) لســنة 2014.

4. الحصــول علــى الموافقــات ال�زمــة لمزاولــة النشــاط المطلــوب الترخيــص بمزاولتــه مــن الجهــات المختصة.
5. تقديــم مــا يفيــد ص�حيــة المنــزل لمزاولــة النشــاط المطلــوب الترخيــص بمزاولتــه مــن ناحيــة ا¦مــن والســ�مة واشــتراطات الدفاع المدني.

ضوابــط الترخيص
1. أن يكــون الترخيــص لنشــاط واحــد فقط.

2. أ¯ يكــون للشــخص أكثــر مــن ترخيــص فــي المنــزل المطلــوب الترخيــص بمزاولــة النشــاط فيه.
3. أ¯ يؤثــر النشــاط المطلــوب ممارســته علــى حركــة المــرور فــي المنطقة..

4. أ¯ يؤثــر النشــاط علــى خصوصيــة المبانــي الســكنية المجــاورة. 
5. أن تتوافــر المعاييــر الصحيــة الخاصــة بالنشــاط المــراد الترخيــص بمزاولتــه.

 لســكان المنطقــة.
ً
6. أ¯ يؤثــر النشــاط علــى المنظــر العــام، أو يســبب إزعاجــا



يــف الترخيص: تعر

يــة فــي المنــازل والتــي � تتطلــب تكاليــف عاليــة، ويعتمــد فيهــا علــى المهــارات الشــخصية بصفة أساســية و�  هــي تراخيــص لمزاولــة ا�عمــال التجار
يســتخدم فيهــا المعــدات المقلقــة للراحــة أو المــواد الخطــرة ويكــون الهــدف منهــا الحصــول علــى قــدر مــن الربــح وتوفيــر التكاليــف المعيشــية للمرخص 

 لما يلي:
ً
لــه وذويــه وفقــا

المســتندات المطلوبــة للترخيــص
ية 1. نمــوذج طلــب خدمــات الرخــص التجار

2. شــهادة إتمــام البنــاء للمنــزل أو مخطــط معتمــد موضــح بــه المــكان الحــدد لمزاولة النشــاط
3. ســند الملكيــة للمنــزل

4. صــوره عــن شــهادة الكربــاء والمــاء ( كرمــاء )
5. صــورة للوحــة عنوانــي الخاصــة بالمنزل 

6. صــور البطاقــات الشــخصية لطالــب لترخيــص ومالــك العقار
7. كتــاب تعهــد طالــب الترخيــص بعــدم ا�خ�ل بشــروط الترخيص

8. عــدم ممانعــه مــن مالــك العقــار ( فــي حــال كان المنــزل مؤجرا)
9. عــدم ممانعــة ولــي ا¦مــر ( فــي حــال كان الترخيــص ¦حــد أفــراد المنــزل - أقــارب مــن الدرجــة ا¦ولى فقط). 

إجــراءات الترخيص:

 دون كشــط أو تعديــل وأن يوقــع مــن طالــب الترخيــص. 
ً
1. تعبئــة نمــوذج طلــب (نمــوذج خدمــات الترخيــص) إلكترونيــا

2. إرفــاق المســتندات المطلوبــة.
3. معاينــة الموقــع بمعرفة المســاح.

4. دراســة كل طلــب بمعرفــة ا�دارة المختصــة (للتحقــق مــن جديــة المشــروع وتناســب النشــاط مــع طبيعــة المنــزل الســكني وحتــى ¯ تتحــول المجمعــات 
يــة تــزول عنهــا معالم المناطق الســكنية). الســكنية إلــى مجمعــات شــبه تجار

5. دفع الرســوم وإصدار الترخيص.

يــة في المنازل: الشــروط الواجــب توافرهــا لمنــح تراخيــص مؤقتــة لمزاولــة ا عمــال التجار

1. أ¯ يقل ســن طالب الترخيص عن ثماني عشــرة ســنة مي�دية.
2. أن يكــون مــن المقيميــن فــي المنزل. 

 لما 
ً
3. أن يكــون النشــاط المطلــوب مزاولتــه مــن بيــن ا¦نشــطة المحــددة التــي تتفــق طبيعتهــا التشــغيلية مــع مواصفــات حيــاة الوســط الســكني وفقا

يــة والصناعيــة والعامــة المماثلــة فــي المناطــق وا¦حياء والشــوارع والمنشــأة بقرار وزاري  تحــدده لجنــة دراســة ا¦مــور المتعلقــة بتراخيــص المحــال التجار
رقم (214) لســنة 2014.

4. الحصــول علــى الموافقــات ال�زمــة لمزاولــة النشــاط المطلــوب الترخيــص بمزاولتــه مــن الجهــات المختصة.
5. تقديــم مــا يفيــد ص�حيــة المنــزل لمزاولــة النشــاط المطلــوب الترخيــص بمزاولتــه مــن ناحيــة ا¦مــن والســ�مة واشــتراطات الدفاع المدني.

الرسومالنشاطكود النشــاطمجموعة
موافقــات الجهات

لمختصــة ا¦خرى

أ
يز الخياطــة والتطر

ب
خدمات المناســبات

ت
الخدمــات ا�لكترونية

ث
ا¦عمــال الخدمية

ج
أنشــطة التجميل

ح
ا¦نشــطة الغذائية

ا¯نشــطة الغذائية

1410600  .1
1410901  .2

4773601  .3
8292030  .4

6312010  .5
6201030  .6

8219020  .7
8292092  .8
1812100  .9

4649502  .10
4649503  .11

4630501  .12
1071310  .13

 .14  .14
56210000

تفصيل وخياطة الم�بس النسائية
يز و تجهيز  أعمال الشك و التطر

ا¦قمشة

عمل التحف والهدايا
أنشطة تغليف الطرود و الهدايا

تصميم مواقع ا�لكترونية
صيانة برمجيات و تصميم صفحات 

المواقع

أنشطة النسخ والتصوير
أنشطة تغليف المستندات 

والمذكرات والم�زم والرسائل
تجليد الكتب

عمل وتحضير العطور والدخون
عمل و تحضير مستحضرات التجميل

عمل وتحضير البن والتوابل والبهارات
تحضير الفطائر و الوجبات و تجهيزها

تقديم وجبات الطعام في 
المناسبات ويشمل مطابخ إعدد 

الو¯ئم للحف�ت

200
200

1000
1000

500
500

500
500
500

1000
1000

1000
500

1000

موافقة الشؤون الصحية 
بوزارة البلدية

موافقة الشؤون الصحية 
بوزارة البلدية

يــة بالمنازل: ضوابــط عامــة لترخيــص ا عمــال التجار

 علــى ترخيــص مزاولــة العمــل التجــاري بالمنــزل مــن الجهــة المختصــة.
ً
1. ¯ يجــوز ممارســة أي نشــاط ذو طبيعــة ربحيــة مــن المنــزل دون الحصــول مســبقا

يــخ صــدور الترخيــص ،  ويجــوز التجديــد بنــاء على طلب  ية لمــدة عــام  مــن تار يــة بالمنــازل وتكــون ســار 2. يجــوز منــح تراخيــص مؤقتــة بمزاولــة ا¦عمــال التجار
 لما تحدده 

ً
صاحــب الترخيــص وبــذات الشــروط وا¦وضــاع المقــررة لطلــب الترخيــص ا¦ول ، عــل أن يكــون ذلــك قبــل (30) يــوم مــن نهايــة الترخيــص وذلــك وفقا

ا�دارة المختصــة.
3. ¯ يجــوز تأجيــر أو التنــازل عــن الترخيــص للغيــر.

يــة فــي تحديد هــذه التكلفة. 4. ¯ يوجــد حــد أدنــى لــرأس المــال الخــاص بالمشــروعات المرخصــة ولصاحــب الترخيــص مطلــق الحر
يــة بالمنــازل لــكل شــخص، حتــى لــو كان يمتلــك أكثــر من منزل. 5. ¯ يجــوز إصــدار أكثــر مــن ترخيــص بمزاولــة ا¦عمــال التجار

6. يســمح بتقــدم أكثــر مــن فــرد مــن القاطنيــن فــي منــزل واحــد للحصــول علــى ترخيــص مشــروع منزلــي شــرط توافر المســاحة التي تســمح بذلك وموافقة 
ا�دارة المختصــة.

يــة بالمنــازل، يســمح للمنــازل المســتأجرة شــرط الحصــول علــى  7.̄  يشــترط أن يمتلــك المتقــدم للترخيــص منــز¯ للحصــول علــى ترخيــص بمزاولــة ا¦عمــال التجار
ين (مــن الدرجــة ا¦ولــى) المقيميــن بالمنــزل، مثل ( الوالدين أو  عــدم ممانعــة مــن المالــك بذلــك ولكــن يجــب أن يكــون مقيــم بالمنــزل أو أحــد أقاربــه المباشــر

الزوجــة أو الــزوج أو  أحــد ا¦خــوة أو ا¦خــوات ).
8. الحفــاظ علــى اســتمرار اســتخدام المنــزل كوحــدة ســكنية فــي المقــام ا¦ول، وعــدم المســاس بحقــوق الســكان بحيــاة هادئــة في المناطق الســكنية.

 بــكل مــا يلــزم النشــاط المرخــص لــه متضمنــا قواعد الســ�مة وا¦مان.
ً
 ومجــزا

ً
9. أن يكــون المــكان المــراد ترخيصــه م�ئمــا

ضوابــط الترخيص
1. أن يكــون الترخيــص لنشــاط واحــد فقط.

2. أ¯ يكــون للشــخص أكثــر مــن ترخيــص فــي المنــزل المطلــوب الترخيــص بمزاولــة النشــاط فيه.
3. أ¯ يؤثــر النشــاط المطلــوب ممارســته علــى حركــة المــرور فــي المنطقة..

4. أ¯ يؤثــر النشــاط علــى خصوصيــة المبانــي الســكنية المجــاورة. 
5. أن تتوافــر المعاييــر الصحيــة الخاصــة بالنشــاط المــراد الترخيــص بمزاولتــه.

 لســكان المنطقــة.
ً
6. أ¯ يؤثــر النشــاط علــى المنظــر العــام، أو يســبب إزعاجــا



يــادة حركــة الســيارات أو أيــة أمــور أخرى من  ية أو جمــرة أو أن يكــون ســببا فــي ز 10. يحظــر البيــع بالتجزئــة مــن المنــزل والتســبب فــي إحــداث تجمعــات بشــر
شــأنها أن تحد من قدرة أي شــخص آخر على التمتع بمســكنه بأي شــكل كان.

 أمــام المنــزل بمــا يتنافــى مــع الشــكل العــام لÊحياء الســكنية، وأ¯ يؤدي 
ً
يــة ليــ� 11. يلتــزم صاحــب الترخيــص بعــدم إيقــاف الســيارات المســتخدمة ¦غــراض تجار

النشــاط المرخــص بــه فــي التســبب بالضغــط علــى المواقــف العامة فــي المنطقة.
12. يلتــزم صاحــب الترخيــص بعــدم التســبب عنــد ممارســة النشــاط فــي إطــ�ق أو انبعــاث حــرارة، أو وهــج، أو صــوت، أو رائحــة، أو ضــوء، أو غبــار، أو اهتــزاز، أو 

يونيــة أو الهاتفيــة. لهــب، أو أدخنــة، أو التداخــل مــع التيــار الكربائــي، أو التداخــل مــع الموجــات ا�ذاعيــة والتلفز
يــادة النفايــات علــى الحــد المقبول فــي المنطقة. 13. يلتــزم صاحــب الترخيــص بعــدم التســبب فــي ا�ضــرار بالصحــة العامــة، أو ز

14. ا�لتــزام بالعمــل خــ�ل ســاعات العمــل المقبولة.
يــن ا¦دويــة أو أي مــواد ســامة أو أغذيــة ضــارة بالصحــة العامــة أو البيئــة أو أي بضائــع أخــرى تضــر أو تســبب  15. ¯ يجــوز وضــع بضائــع خــارج المنــزل أو تخز

إزعاجــا للجيــران أو الســكان فــي نفــس المنطقة. 
16. ¯ يجــوز ا¯ســتعانة للعمــل بغيــر القاطنيــن بالمنــزل .

الرقابــة علــى النشــاط ومتابعــة الترخيص:
يــارة المنــزل محــل الترخيــص للتحقــق مــن حســن  • تعهــد طالــب الترخيــص بحــق ممثلــي إدارة التســجيل والترخيــص أو أي جهــة مختصــة بالرقابــة علــى النشــاط بز

اســتخدام الرخصــة، والتــزام صاحــب الترخيــص بــكل القوانيــن المتصلــة بالنشــاط المرخــص بــه في المــكان المرخص له.
• فــي حالــة إخــ�ل صاحــب الترخيــص بأحــد الشــروط والمعاييــر يعتبــر الترخيــص ¯غيــا، والمرخــص لــه مخالفــا للقانــون ومخــ� با¦حــكام الخاصة بالترخيــص، ويتحمل كل 

يــة المترتبــة على ذلك. التبعــات القانونيــة وا�دار
النمــاذج الواجب اســتخدامها:

يــة ( مــع عــدم تعبئــة البيــان الخــاص بالســجل التجــاري ورقمــه ) (مرفــق رقم 1). • نمــوذج خدمــات الرخــص التجار
• تعهــد طالــب الترخيــص ( مرفــق رقــم 2).

• صيغــة كتــاب عــدم ممانعــة مــن المالــك (فــي حــال كان المنــزل مؤجــرا) (مرفق رقم3).
• صيغــة كتــاب عــدم ممانعــة مــن ولــي ا¦مــر (فــي حــال كان الترخيــص ¦حــد أفــراد المنــزل -أقــارب مــن الدرجة ا¦ولــى فقط) ( مرفق رقم 4).


