
 

 

     
 

 عربة الترخيص  طلبانموذج 

 
 ...................................................................................الرقم الوطني:        ..................................................................................................................................................اسم المتقدم:

 ....................................................................................... رقم الهاتف: ..................................................................................................................................................... العنوان البريـدي :
 .......................................................................................................................................................................................................................................... رقم الوثيقة الشخصية المبرزة :

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  
o  

 

o  المتقدم بإقتراح خيار إضافي ألي  موقع أو غاية غير مذكوره يجب عليه ذكره مفصال ليتم في حال رغبة
 دراسته مع أحقية السلطة الموافقة عليه أو رفضه. 

o  على مقدم الطلب إرفاق أية معززات لدعم أحقيته ) عاطل عن العمل ، معيل ألسرة ،الوضع  يجب
 االجتماعي ، و أية معززات أخرى(.

o  م1.8يجب أن ال تتجاوز أبعاد العربة المقترحة عنx1  م  

 موقع واحد فقطالموقع المطلوب 

وصف الموقع بالتفصيل او االحداثيات ) 
و عىل سبيل المثال : الزاوية الشمالية 

ة سلىم من الخارج  ة االمنر ز الغربية من متنز
 و عىل زاوية الرصيف من الداخل(

) نشاط واحد  بالتفصيلوصف النشاط 
 فقط(

 المناطق الشاطئية 

  

 فول وترمس وذرة . -أ  
 بشار وغزل البنات. -ب
 ايس كريم ومرطبات. -ت
 خضار وفواكه.  -ث

داخل المناطق الحرفية و المناطق متعدد  

 االستخدمات

 فول وترمس وذرة .  -أ  
 بشار وغزل البنات. -ب
 ايس كريم ومرطبات. -ت
 خضار وفواكه.  -ث

 مجمعات السفريات.
 

 فول وترمس وذرة .  -أ
 بشار وغزل البنات. -ب
 ايس كريم ومرطبات. -ت
 خضار وفواكه.  -ث

 الطرق الرئيسية ومنافذ المدينة
 

 فول وترمس وذرة .  -أ
 بشار وغزل البنات. -ب
 ايس كريم ومرطبات. -ت
 خضار وفواكه.  -ث

 داخل الحدائق والمرافق العامة
 

 فول وترمس وذرة .  -أ
 بشار وغزل البنات. -ب
 ايس كريم ومرطبات. -ت
 وفواكه.  خضار -ث



 

 

 

 

 
 
 

 

 
 :تنظيم وترخيص عمل نقاط وعربات ومركبات البيع/العرض  اشتراطات و اجراءات 

 
: هووووووووي العربووووووووات المتاركوووووووووة علووووووووى عجووووووووالت مطاطيوووووووووة  المقصووووووووود موووووووون عربووووووووات البيوووووووووع .1

 واالبعاد واالستعماالت المسموح بها في هذه التعليمات والمجرورة وحسب التصميم 
الشوووووورخ الموووووورخخ موووووون قبوووووول السوووووولطة للعموووووول علووووووى تشووووووريل وسوووووويلة  :  مشوووووورل العربووووووة .2

البيووووووعض العوووووور  والمصوووووورح لووووووه والمسوووووووول عوووووون اعووووووداد وعوووووور  المووووووواد المسووووووموح بيعهووووووا 
 والتعامل مع الزبائن وتنفيذ االشتراطات ومواد هذه التعليمات.

ح يرووووووول بوووووواحبه باسووووووترالل وسوووووويلة البيووووووعضالعر  او تشووووووريلها حسووووووب تصوووووور  :الرخصووووووة  .3
 ت المنصوص عليها في التعليمات .األغرا  واالشتراطا

 وفقا" للشروط والتعليمات الصادرة عن السلطة.  ةتمنح السلطة رخصا "خاب .4
يمنووووووع تواجوووووود وض أو تجوووووووال أي وسوووووويلة بيووووووع ضعوووووور  فووووووي المنطقووووووة إال بموجووووووب رخصووووووة   .5

 ا" لهذه التعليمات .تصدرها السلطة طبق
تواجووووود وسووووويلة البيوووووع المرخصوووووة فوووووي أي م وووووان فوووووي المنطقوووووة بووووودون تواجووووود مشووووورل يمنوووووع   .6

 السلطة. تالعربة المرخصة وذلك ضمن األماكن واالوقات المسموح طبقا "لتعليما
يوووووووتم تروووووووز ن عربوووووووات وض أو مركبوووووووات البيوووووووع ضالعووووووور  المرخصوووووووة خوووووووار  أوقوووووووات العمووووووول  .7

 داخل منشأة مرلقة ومرخصة. 
منوووووووع اسوووووووتردام عربوووووووات البيوووووووع المرخصوووووووة اال للرايوووووووات واالغووووووورا  المسوووووووموح بهوووووووا فوووووووي ي .8

 وحسب الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات .الرخصة 
يلتوووووووزم بووووووواحب الرخصوووووووة الصوووووووادرة لرايوووووووات عمووووووول وسوووووووائل البيوووووووعض العووووووور  بالمااف وووووووة  .9

ماوووووي  علوووووى   افوووووة البووووودن واشوووووتراطات الصووووواة العاموووووة والبي وووووة ولووووووازم العمووووول والم وووووان ال
بوووووووه، وااللتوووووووزام بالمااف وووووووة علوووووووى األموووووووالا العاموووووووة والرابوووووووة والمزروعوووووووات والمسوووووووطاات 
الرضوووووووووراا، وااللتوووووووووزام بتووووووووووفير عنابووووووووور السوووووووووالمة العاموووووووووة و تامووووووووول كامووووووووول المسووووووووووولية 

 والنفقات التي تترتب على حدوث أي ضرر.
ياووووووط للسوووووولطة إيقوووووواة أو الروووووواا ايووووووة رخصووووووة مناوووووو  وحجووووووز وسوووووويلة البيووووووع ضالعوووووور   .10

أو ألي مووووووون القووووووووا ين واأل  موووووووة لكووووووول مووووووون يضوووووووب  مرالفوووووووا "للبنوووووووود المنصووووووووص عليهوووووووا 
 والتعليمات المعمول بها في المنطقة.



 

 

ياووووط للجهووووات المرتصووووة فووووي المنطقووووة فوووور  غرامووووات ماليووووة لكوووول موووون يضووووب  مرالفووووا  .11
م المرالفووووووووة وحسووووووووب  صوووووووووص مووووووووواد القوووووووووا ين واأل  مووووووووة السووووووووار ة فووووووووي وحجوووووووو ب"تتناسوووووووو

 المنطقة.
تسووووووووووتوفي السوووووووووولطة بوووووووووودل خوووووووووودمات سوووووووووونوي علووووووووووى كوووووووووول رخصووووووووووة تصوووووووووودرها السوووووووووولطة  .12

 (دينار سنو ا .100مبلغ)
الوووووووورخخ العموووووووول علووووووووى تشووووووووريل عربووووووووات البيووووووووع  ألبوووووووواا المواقووووووووع المسووووووووموح بهووووووووا  .13

 وتناصر في المناطط التالية:
  ة.المناطط الشاط ية في المنطق -أ

 داخل المناطط الارفية والمناطط متعدد االستردامات  - 
 مجمعات السفر ات. -ت
 الطرق الرئيسية ومنافذ المدينة. -ث
   داخل الادائط والمرافط العامة. - 

تعب وووووة ا مووووووذ  طلوووووب بيتوجوووووب علوووووى كووووول مووووون يرغوووووب بالاصوووووول علوووووى رخصوووووة القيوووووام  .14
 ترخيخ العربة .

ع عرضووووووووها وتجهيزهووووووووا رخووووووووخ عربووووووووات البيوووووووو ألبوووووووواا المووووووووواد واألغذيووووووووة المسووووووووموح  .15
 وبيعها وتناصر بالمواد التالية :

 فول وترمس وذرة . -أ
 بشار وغزل البنات. - 
 ايس كر م ومرطبات. -ت
   وفواكه.خضار  -ث

علوووووى كووووول شووووورخ يرغوووووب بالاصوووووول او حصووووول علوووووى رخصوووووة مشووووورل االلتوووووزام والقيوووووام  .16
 بالمتطلبات التالية :

 ان ي ون ارد ي الجنسية . -أ
خصووووووة قوووووود اتووووووم ال امنووووووة عشوووووور موووووون عموووووورة ان ي ووووووون المتقوووووودم للاصووووووول علووووووى الر  - 

 وحسن السيرة والسلوا.
 السلطة وفي أي وق  . تعتمدهيلتزم بارتداا الزي الموحد والذي  -ت
االلتوووووزام بتعليووووووط بطاقووووووة البيا وووووات الشرصووووووية علووووووى بووووودره م توبووووووة بروووووو  واضووووووح  -ث

 السلطة . تتعليماوم بتا" عليها بورة شرصية له وحسب 
فووووووي تشووووووريل العربووووووة اال اذا  بمسوووووواعدتهيووووووام سووووووبب الق وأليكووووووان  أليعوووووودم السووووووماح  - 

 كان مرخصا"
 العامة وحسن اللباقة والم هر. اآلدا االلتزام بقواعد  -ح



 

 

 
علوووووى كووووول مووووون يرغوووووب فوووووي الاصوووووول او حصووووول علوووووى رخصوووووة وسووووويلة بيوووووع االلتوووووزام  .17

 والقيام بالمتطلبات التالية:
المااف ووووووة علووووووى م هوووووور وسوووووويلة البيووووووع وبوووووويا تها بشوووووو ل دوري والعموووووول علووووووى  -أ

 بش ل مستمر. تن يفها
 السلطة  تاددهاستردام م لة للوقاية من اشعة الشمس وبالتصميم الذي  - 
تزو وووووود العربوووووووة بوسووووووائل السوووووووالمة العامووووووة الالزموووووووة كطفايووووووة الار وووووووط واسوووووووتردام  -ت

 . األمنهالمصادر الارار ة 
االلتوووووووزام بوسوووووووائل حفووووووون الموووووووواد الرذائيوووووووة المناسوووووووبة واسوووووووتردام اوعيوووووووة سوووووووتا لس  -ث

 ( stainless steelستيل )
 .متوفير   ام إيقاة )بر ك( ي فل عدم الاركة في حال الوقوة التا - 
االلتووووووووووزام بالكاموووووووووول بمواقووووووووووع العموووووووووول واسووووووووووتردامات الرخصووووووووووة الماووووووووووددة فووووووووووي  -ح

 الرخصة.
بوضووووووووع المرلفووووووووات داخلهووووووووا  ملتوووووووورا "وااللتووووووووزا 30توووووووووفير سوووووووولة  فايووووووووات حجووووووووم  -خ

 .شارعيهوترز نها في اقر  حاو ة 
 

 يعضالعر  الذي تادده السلطة.االلتزام بش ل و تصميم وسيلة الب -د
 االلتزام باالشتراطات و المتطلبات الصاية -ذ

االلتوووووزام بشوووووو ل وتصووووووميم العربووووووة بايووووووق يجووووووب تقوووووديم  موووووووذ  للمقتوووووورح موووووون قبوووووول مقوووووودم  .18
للتصوووووواميم وشوووووو ل المركبووووووة ( 3Dبووووووور فوتوغرافيووووووة ) الطلووووووب مرفووووووط مووووووع  موووووووذ  الطلووووووب

 من الداخل والرار .
يوووووتم رد الطلبوووووات المقدموووووة  للموقوووووع الواحووووودللفربوووووة المقدموووووة  الطلبووووواتفوووووي حوووووال تسووووواوي  . 19

 طر ط المزاد على أن يتم إخطار مقدميها بذلك . عنوإعادة طرحها 
شوووووورخ يتقوووووودم للاصووووووول عليهووووووا دون ابووووووداا  أليياووووووط للسوووووولطة عوووووودم موووووونح الرخصووووووة .  20

 .مناسبا" ه تاديد عدد الرخخ الممنوحة وحسب ما ترا األسبا  و اط لها 
 



 

 

 
اصوووووول او حصووووول علوووووى رخصوووووة وسووووويلة بيوووووعضعر  االلتوووووزام و القيوووووام علوووووى كووووول مووووون يرغوووووب فوووووي ال

 :بالمتطلبات التالية
المااف ووووووة علووووووى م هوووووور وسوووووويلة البيووووووعضالعر  الرووووووارجي و بوووووويا تها بشوووووو ل دوري و العموووووول علووووووى -

 تن يفها بش ل مستمر.
 أشعة الشمس و بالتصميم الذي تادده السلطة.استردام م لة للوقاية من 
لسوووووووالمة العامووووووة الالزمووووووة كطفايووووووة الار وووووووط و اسووووووتردام المصووووووادر الارار وووووووة تزو وووووود العربووووووة بوسووووووائل ا

 األمنة.
 
 
 
 
 
 

 


