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املستندات املطلوبة إلستخراج رخصة محل

(يجب إحضارأصول املعاملة)
(إصدارجديد)

 -4تعبئة النموذج.

 -2عقد إيجار مصدق من الغرفة التجارية أو صك األرض للمالك.

 -3صورة بطاقة األحوال.

 -1سجل تجاري ألصحاب املؤسسات والشركات صادرة من عنيزة.

 -5وكالة شرعية أو تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية للرجل.
 -6وكالة شرعية للنساء  +بطاقة العائلة أو البطاقة الشخصية  +إثبات سكن إن كان إصدار البطاقة الشخصية أو بطاقة العائلة
خارج عنيزة.

 -7صورةمطبوعة للوحة ,واملوقع العام.

 -8خطاب تعريف من جهة العمل إذا كان صاحب الترخيص موظف أهلي.

(تجديد الترخيص)(تغييرمسمى محل أو اللوحة) (تغييرالنشاط) (نقل موقع)
 -1تعبئة النموذج.

 -2عقد إيجار مصدق من الغرفة التجارية أو صك األرض للمالك.

 -3صورة بطاقة األحوال.

 -4سجل تجاري ألصحاب املؤسسات والشركات صادرة من عنيزة.

 -5وكالة شرعية أو تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية للرجل.
 -6وكالة شرعية للنساء  +بطاقة العائلة أو البطاقة الشخصية  +إثبات سكن إن كان إصدار البطاقة الشخصية أو بطاقة العائلة خارج
عنيزة.
 -7الرخصة.

 -8الزكاة  +التأمينات (سارية املفعول).

 -9صورة مطبوعة للوحة ,واملوقع العام (لنقل املوقع ولتغيير اإلسم).
 -10خطاب تعريف من جهة العمل إذا كان صاحب الترخيص موظف أهلي.
(نقل ملكية الرخصة)
 -1تعبئة النموذج.

 -2عقد إيجار مصدق من الغرفة التجارية.

 -3عقد بيع للرخصة مصدق من الغرفة التجارية.

 -4صورة بطاقة األحوال.

 -5سجل تجاري ألصحاب املؤسسات والشركات صادرة من عنيزة.
 -6وكالة شرعية أو تفويض رسمي مصدق من الغرفة التجارية للرجل.
 -7وكالة شرعية للنساء  +بطاقة العائلة أو البطاقة الشخصية  +إثبات سكن إن كان إصدار البطاقة الشخصية أو بطاقة العائلة خارج
عنيزة.
 -8الرخصة.

 -9الزكاة  +التأمينات (سارية املفعول).

 -10خطاب تعريف من جهة العمل إذا كان صاحب الترخيص موظف أهلي

