
Issue/إصدارAdd New Activity/إضافة نشاطAdd New Branch/إضافة ف�ع

Other/أخرى

إدارة ت�اخيص النقل البري
 Land Transport Licensing Department

 : Date / التا��خ

طلب موافقة مبدئية ألنشطة النقل البري
Preliminary Approval for Land Transport Activities

:Activities Requested/األنشطة المطلوبة

:Notes/مالحظات

:Update Information/تعد�ل �يانات

:Service Requested/الخدمة المطلوبة 

Renew/تجديد

Selling/يع� Changing partner share/تغ�ير نسبة الشركاءChanging commercial name/تغ�ير االسم التجاري

:Request Type/نوع الطلب

Commercial Registeration/السجل التجاري  Commercial License/الرخصة التجا��ة  Registration/license/السجل/الرخصة

:Legal Status/الشكل القانوني

Company/شركةEstablishment/مؤسسة

:Company information/يانات المنشأة�

:Commercial Name/االسم التجاري

:Registration No./رقم السجل

:Telephone/رقم الها�ف

:Street No./رقم الشا�ع

:Name of Owner/اسم مالك الشركة

:Employer of Company Owner/جهة عمل مالك الشركة

:P.O.Box/صندوق الب��د

:Unit No./رقم الوحدة

:License No.رقم الرخصة

:Fax/الفاكس

:Building No./رقم المبنى

:Zone No./رقم المنطقة

:Address/العنوان

:Authorized Signatory/المخول بالتوقيع :Name of the Owner/اسم المالك

:Signature/التوقيع :Applicant Name/اسم مقدم الطلب

 For Officla Use /لالستخدام الرسمي

:Employee Name/اسم الموظف

:Signature/التوقيع :Date/التا��خ 

* تعهــد وإقــ�ار: �تعهــد بااللتــ�ام بكافــة األنظمــة والقوانيــن المنظمــة ألنشــطة النقــل البــري كمــا 
نلتــزم بتنفيــذ أيــة اشــت �اطات أو متطلبــات إج�ائيــة قــد تســتحدث مــن قبــل و�ارة المواصــالت 

بهذا الشأن

* Acknowledgment of Commitment: I, the undersigned, undertake to comply with all 
regulations and laws governing road transportation activities and commit myself to 
implementing all requirements and procedures that may be developed by the Ministry 
of Transport in this regard.



المستندات المطلوبة

Documents Required:

نوع الطلب

إصدار 

تجديد

إضافة نشاط

إضافة فرع

تعديل بيانات )نسبة الشركاء(

تعديل بيانات )االسم التجاري(

تعديل بيانات مقر المنشأة )العنوان(

السجل التجاري

- صورة شهادة حفظ اسم من وزارة التجارة والصناعة  
- صورة البطاقة الشخصية

- صورة السجل التجاري
- صورة البطاقة الشخصية

- صورة السجل التجاري
- صورة البطاقة الشخصية

- صورة السجل التجاري
- صورة شهادة حفظ اسم من وزارة التجارة والصناعة  

- صورة البطاقة الشخصية

- صورة السجل التجاري
- عقد البيع

- صورة البطاقة الشخصية

- صورة السجل التجاري
- صورة شهادة حجز اسم )وزارة التجارة والصناعة(

- اليوجد

Commercial Register

- Company Name Reservation Certificate Copy
from Ministry of Commerce and Industry )MOCI(

- QID Copy

- Commercial Registeration Copy
- QID Copy

- Commercial Registeration Copy
- QID Copy

- Commercial Registeration Copy
- Company Name Reservation Certificate Copy

from Ministry of Commerce and Industry )MOCI(
- QID Copy

- Commercial Registeration Copy
- Selling Contract
- QID Copy

- Commercial Registeration Copy
- Company Name Reservation Certificate Copy

from Ministry of Commerce and Industry )MOCI(

- None

الرخصة التجارية

- صورة السجل التجاري
- صورة البطاقة الشخصية

- صورة السجل التجاري
- صورة البطاقة الشخصية

- صورة الرخصة التجارية

- اليوجد

- اليوجد

- اليوجد

- اليوجد

- صورة السجل التجاري 
- صورة الرخصة التجارية

- صورة عقد اإليجار الجديد
- صورة البطاقة الشخصية

Commercial License

- Commercial Registeration Copy
- QID Copy

- Commercial Registeration Copy
- Commercial license copy
- QID Copy

- None

- None

- None

- None

- Commercial Registeration Copy
- Commercial license copy
- New renting contract
- QID Copy

Request Type

Issuance

Renewal

Add New Activity

Add New Branch 

Update Information 
)Partner Share(

Update Information
)Commercial Name(

Update Information 
)Address/HQ(

مالحظة: الموافقة على إصدار السجل التجاري ال تخول للمالك مزاولة  نشاط النقل البري، ويجب تقديم طلب للموافقة على إصدار الرخصة التجارية قبل مزاولة النشاط ولإلدارة 
البت في هذا الطلب في حينه بالتنسيق مع الجهات المعنية. يجب االلتزام بالشروط واإلجراءات التي تقرها الوزارة عند طلب الموافقة على إصدار الرخصة التجارية.

Note: Approving issuing the commercial register doesn’t entitle the owner to practice land transport business activity. An application form must be 
submitted in order to obtain approval for issuing the commercial license before activating the business and the department shall in due course 
decide an action on the application in coordination with the bodies concerned. Conditions and procedures from MOT must be followed when 
submitting the commercial license approval request.  
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