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طلـــــب ترخـــيص لبائع متجول

بيانات طالب الترخيص

أقر أنا الموقع أدناه بأن جميع البيانات الواردة بهذا الطلب والمستندات المرفقة به صحيحة وعلى مسؤوليتي وألتزم باستيفاء جميع اشتراطات والضوابط 
الخاصة بممارسة نشاط البائع المتجول، وأتعهد بالتزام باشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات ا�من والس�مة، وكافة اشتراطات ال�زمة بحسب النشاط 
المطلوب مزاولته كبائع متجول وموقع مزاولة النشاط،  كما ألتزم بعدم مزاولة النشاط إ بعد الحصول على جميع الموافقات ال�زمة من الجهات المختصة، 

وأقر بأحقية الوزارة في إلغاء الترخيص دون ابداء أسباب وبعدم مطالبتي الوزارة بأية حقوق نتيجة هذا الغاء.

اسم:

الجنسية:

العنوان:

يد:  صندوق البر

ل�ستعمال الرسمي
رقم الطلب:

الم�حظة:

التوقيع:

بيــــــانات النشاط
نوع النشاط:

الموقع المخصص لممارسة النشاط

رقم واسم المنطقة:

عنواني:

بيانات رب العمل

العمر:

رقم واسم الشارع:

رقم البطاقة الشخصية: 

الهاتف:

ا³يميل:

الجوال:

اسم:

الهاتف:

العنوان:

يد:  صندوق البر

رقم البطاقة الشخصية: 

الجوال:

ا³يميل:

يخ: التار

توقيع رب العملتوقيع طالب الترخيص

تجديد إلغاءتعديل جديد



: متطلبات الترخيص الجديد للبائع المتجول:
ً
أو

1. تعبئة نموذج طلب ترخيص البائع المتجول مع نموذج ترخيص تجاري لبائع متجول من خ�ل الموقع ا³لكتروني للوزارة (دون كشط او تعديل).
2. صورة شخصية للمرخص له مقاس 6x4 خلفية بيضاء.

3. صورة من السجل التجاري إن وجد.
4. صورة البطاقة الشخصية لكل من مقدم الطلب ورب العمل.
5. موافقات البلدية المختصة بالنسبة للموقع ولنوع النشاط.

6. الحصول على  شهادة تفيد اللياقة الصحية والخلو من ا�مراض المعدية من الجهة المختصة.

: تجديد الترخيص:
ً
ثانيا

1. تعبئة نموذج طلب ترخيص البائع المتجول مع نموذج ترخيص تجاري لبائع متجول من خ�ل الموقع ا³لكتروني للوزارة (دون كشط او تعديل).
2. صورة البطاقة الشخصية لكل من مقدم الطلب ورب العمل في حالة تغيير الكفالة.

3. الحصول على  شهادة تفيد اللياقة الصحية والخلو من ا�مراض المعدية من الجهة المختصة اذا تطلب ممارسة النشاط ذلك.

: تعديل الترخيص:
ً
ثالثا

1. تعبئة نموذج طلب ترخيص البائع المتجول مع نموذج ترخيص تجاري لبائع متجول من خ�ل الموقع ا³لكتروني للوزارة (دون كشط او تعديل).
2. صورة البطاقة الشخصية لكل من مقدم الطلب ورب العمل في حالة تغيير الكفالة.

3. اصل رخصة البائع المتجول.
4. موافقة وزارة البلدية والتخطيط العمراني في حال تعديل النشاط والموقع.

: إلغاء الترخيص:
ً
رابعا

تعبئة طلب الغاء وارجاع أصل البطاقة (ترخيص تجاري لبائع متجول).
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