
 بدل فاقد إلغاء تعديل بيانات تجديد إصدار جديد
 أخرى:  تغيير موقع تغيير نشاط تغيير اسم تجارينوع التعديل: 

بيانات المنشأة
االسم التجاري: 

رقم الرخصة: رقم السجل: 

رقم رخصة الفرع: رقم السجل الفرعي: 

بيانات صاحب الطلب
اسم صاحب الطلب: 

رقم إثبات الشخصية:  جواز سفر بطاقة شخصيةنوع إثبات الشخصية:

/  م رقم الجوال:   / يخ االنتهاء:  الجنسية: تار

بيانات المدير المسؤول
اسم المدير المسؤول: 

رقم إثبات الشخصية:  جواز سفر بطاقة شخصيةنوع إثبات الشخصية:   

/  م رقم الجوال:   / يخ االنتهاء:  الجنسية: تار

بيانات الموقع 

 أخرى  مخزن مصنع ورشة    مكتب  محل تجارينوع الموقع:
المساحة م2: رقم العقد:  خاصة   مؤجرة    ملك الدولةحالة الملكية:

/  م  / يخ بداية اإليجار:  /  متار  / يخ نهاية اإليجار:  /  متار  / يخ إتمام البناء:  تار

العنوان
اسم الحي: رقم المنطقة: اسم البلدية: 

رقم المبنى: رقم الشارع: اسم الشارع: 

رقم قطعة األرض PIN: رقم الكهرباء: رقم الشقة: رقم الطابق: 

وصف العنوان: 

اسم مالك العقار : 
ع أدناه بأن جميع البيانات الواردة في هذا الطلب والمستندات المرفقة صحيحة وعلى مسؤوليتي وألتزم باستيفاء جميع المتطلبات

ّ
أقر أنا الموق

الحكومية قبل ممارسة النشاط وأفّوض السيد/    بطاقة شخصية رقم   بتقديم هذا الطلب.

 االسم:    رقم البطاقة الشخصية:    التوقيع: 

قرار المعاينة   موافق   غير موافق   

/  م  / يخ  توقيع الموظف المسؤول    التار

Registration and Commercial 
Licenses Department

 إدارة التسجيل
والتراخيص التجارية

نموذج خدمـات الرخص الــــتــجارية



الرجاء إرفاق المستندات حسب الترتيب المحدد

المرفقات المطلوبة إلصدار رخصة تجارية
م الطلب وصاحب الطلب والمدير المسؤول صورة البطاقة الشخصية لمقدِّ  .1

ية للسجل الرئيسي )في حالة إصدار رخصة لفرع( صورة الرخصة التجار  .2
صورة السجل التجاري )الرئيسي والفرعي(  .3

 عليه "لوحة عنواني"(
ً
صورة للمبنى من الخارج )موضحا  .4

يد االرتفاع عن 120 سم 5.  نموذج )فوتو مونتاج( للوحة باالسم التجاري على الواجهة ومحدد فيه المقاسات المطلوبة بحيث ال يز
شهادة إتمام البناء   .6

ية وسند الملكية نموذج إقرار العالقة اإليجار  .7
إقرار بالتخويل في إيجار عقارات )في حالة االيجار من الباطن(  .8

صورة البطاقة الشخصية لمالك العقار  .9
موافقة الدفاع المدني بحسب األحوال  .10

المرفقات المطلوبة لتجديد رخصة تجارية
م الطلب وصاحب الطلب والمدير المسؤول صورة البطاقة الشخصية لمقدِّ  .1

ية األصلية صورة الرخصة التجار  .2
ية للسجل الرئيسي )في حالة تجديد رخصة لفرع( صورة الرخصة التجار  .3

صورة السجل التجاري )الرئيسي والفرعي(  .4
صورة فوتوغرافية للوحة االسم التجاري  .5

ية وسند الملكية نموذج إقرار العالقة اإليجار  .6
إقرار بالتخويل في إيجار عقارات )في حالة اإليجار من الباطن(  .7

موافقة الدفاع المدني  .8

المرفقات المطلوبة لتعديل رخصة تجارية
صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب وصاحب الطلب والمدير المسؤول  .1

ية األصلية الرخصة التجار  .2
ية للسجل الرئيسي )في حالة تعديل رخصة لفرع( صورة الرخصة التجار  .3

صورة السجل التجاري )الرئيسي والفرعي(  .4
صورة للمبنى من الخارج )في حالة تعديل الموقع(  .5

صورة فوتوغرافية للوحة االسم التجاري )في حالة تعديل الموقع(  .6
شهادة إتمام البناء )في حالة تعديل الموقع(  .7

ية وسند الملكية )في حالة تعديل الموقع( نموذج إقرار العالقة اإليجار  .8
إقرار بالتخويل في إيجار عقارات )في حالة اإليجار من الباطن وتعديل الموقع(  .8

صورة البطاقة الشخصية لمالك العقار )في حالة تعديل الموقع(  .9
موافقة الدفاع المدني )في حالة تعديل الموقع(  .10

المرفقات المطلوبة لطلب بدل فاقد رخصة تجارية
صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب وصاحب الطلب والمدير المسؤول  .1

ية األصلية صورة الرخصة التجار  .2
ية للسجل الرئيسي )في حالة رخصة لفرع( صورة الرخصة التجار  .3

صورة السجل التجاري )الرئيسي والفرعي(  .4

المرفقات المطلوبة إللغاء رخصة تجارية
صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب وصاحب الطلب والمدير المسؤول  .1

ية األصلية الرخصة التجار  .2
ية للسجل الرئيسي )في حالة رخصة لفرع( صورة الرخصة التجار  .3

صورة السجل التجاري )الرئيسي والفرعي(  .4
موافقة المالك أو إقرار جماعي من الشركاء بالموافقة على إلغاء الرخصة  .5
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