
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موافقة الجهات المعنية بإصدار الرخصه

اململكــة العربيــة السعوديـــة
 وزارة الشئون البلدية والقروية

............................... الجهــة

 
 
 
 

 
 إلغاء نشاط

  
 إضافة نشاط

  
 إلغاء الرخصة

  
 نقل ملكية الرخصة

  
 فاقد/بدل تالف

  
 تجديد رخصة

  
 رخصة جديدة

 

 
 ................................ :الجنسية .............…………………………...........................…: اسم طالب الرخصـــــــة  

 . …………………………:مصدره ..   …………………………:تاريخه ..  …….................: جواز السفر /خصيةرقم البطاقة الش 
 .......………. ……………:الهاتف  .…………..………………………………..............………:العنــــــــــــــوان
 ...........………………: تاريخه   .................………………: رقم الصك..  ……………:اســــم مالك العقــــــار

 ....  ………………………: هاتف  ..   …………………………:عنوانه ……………………… ) : مكتب(اســم المؤجـــــر 
.....................................................................................……………………………: توقيـــع طالب الرخصـــة  

   
: اسم الوكيل 

……………........................................................................................................................................ 
 ..………….........................: مصدرها   .............................: تاريخها ................................................. : رقم البطاقة
 ..………………………………: الهاتف   .  ……………………………………………………………………………………: عنوانــه 

 .. ……………………………:توقيع الوكيل .   …………:مصدرها  ………………………:تاريخها ..    ……………………:رقم الوكالة 

 
 

 ……………………………………………................: اسم المحل
 .…………………………………………: النشـاط  
 .…………………………………………………………: الحــي 
 .............................…………………………………: العنـوان 

 ..................: تنتهي في ...............…: رقم الرخصة الحالية 
 ..................: صادر في ..................: رقم السجل التجاري 
 ………………: صادرة في………………: رقم شـهادة الزكاة  

 ..................: التوقيع . ………………………: كاتب الرخص 
         

              ال يصلح للنشاط المطلوب الترخيص له يصلح طبقاً لالشتراطات الفنية والصحية وجد أن المحل 
  :لمدة/   /           وتجدد له من     /    / بالكشف فإن الرخصة الحالية تنتهي في    

 .ويتم إصدار رخصة جديدة لنفس الفترة  /    /    المفقودة تنتهي في   / الرخصة التالفةبالكشف فإن
 ………………………………………………………………………………: ال مانع من نقل رخصة المحل باسم 

 ……………………………………………: ال مانع من إضافة نشاط 
 ..……………………………………………: ال مانع من إلغاء نشاط 

 /    / بتاريخ    ال مانع من إلغاء الرخصة
 
 

 المراقب الصحي ..…………………مدير / رئيس 
  

 .………………………………………………: االســم  ………….……………………………………: االســم 
 .…………………………………………………: التوقيع  ..…………………………………………………: التوقيع 
 ..………………………………………………: التاريخ  .…………………………………………………: التاريخ 

 
 "موافقة الجهات المعنية بإصدار الرخصة"قية للنموذج يوجد ب*

 ..……استمارة طلب رخصة محل 
 :رقم االستمارة 

 :  تاريـخ تقديمها 
  المملكــة العربيـة السعودية
  وزارة الشئون البلدية والقروية

 ........................  :الجهــــة

 رسم توضيحي

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 2م:           مساحة 
 :اللوحات اإلضافية    : مقاس اللوحة 

 التوقيع     : المراقب 



 
رأي الجهة حيال إصدار الترخيص ومالحظاتها التوقيع والختم الرسمي

 
 الجهة

 ..……………………………… :االسم 
 ..…………………………… :الوظيفة 
 ……………………………… :التوقيع 
  /:       /      التاريخ 

 
الختم الرسمي

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………… 

 

 ..……………………………… :االسم 
 ..…………………………… :الوظيفة 
 ……………………………… :التوقيع 
 :       /       /التاريخ 

 
الختم الرسمي

………………………………………
………………………………………
………………………………………

………………………………………
………………………………………

……………………… 

 

 ..……………………………… :االسم 
 ..…………………………… :الوظيفة 
 ……………………………… :التوقيع 
 :       /       /التاريخ 

 
الختم الرسمي

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………. 

 

 ..……………………………… :االسم 
 ..…………………………… :الوظيفة 
 ……………………………… :التوقيع 
 :       /       /التاريخ 

 
الختم الرسمي

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………. 

 

 ..……………………………… :االسم 
 ..…………………………… :الوظيفة 
 ……………………………… :التوقيع 
 :       /       /التاريخ 

 
الختم الرسمي

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………. 

 

 ..……………………………… :االسم 
 ..…………………………… :الوظيفة 
 ……………………………… :التوقيع 
 :       /       /التاريخ 

 
م الرسميالخت

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

……………………… 

 

 


