
 

 
  
 

   

يخ: ......./......./....... التار

ا�سم/العنوان التجاري: ...................................................................... الجنسية: ............................... رأس المال: ..................................

يد ا�لكتروني: ............................... العنوان: (لصاحب الطلب/المركز الرئيسي للشركة): ............................... رقم الهاتف: ......................... البر

رقم الوحدة: ............................... رقم البناية: .............................. رقم الشارع: .............................. رقم المنطقة: ...............................

النــشاط الــتجاري

أقر أنا الموقع أدناه، بـــأن جميع البيانات الواردة في الطلب أع�ه والمستندات الـمرفقة بـه صحيحة، وعلى مسؤوليتي والـتزم بإستيفاء جميع موافقات

الجهات الحكومية المختصة، وأفوض بتقديم هذا الطلب السيد: .............................................................. بطاقة شخصية رقم: .......................... 

بيانات الع�مة التجارية

رقم الفئة المسجل عليها الع�مة التجاريةاسم الع�مة التجارية باللغة ا�نجليزيةاسم الع�مة التجارية باللغة العربية

التوقيعرقم الجوالصفتهرقم البطاقة الشخصيةاسم مقدم الطلب

ل�ستخدام الرسمي (م�حظات ا�دارة)

..........................................................................................................................................................................................................

ا�سم: .......................................................................... الصفة: ......................................................... التوقيع: ...................................

رقم قيد السجلالرقم الشخصيممثل الشخص المعنويأسماء الشركاء
نسبةالجنسيةالتجاري/الشخص المعنوي

رقم الجوالالتملك

 

ص�حية المديرالجنسيةالرقم الشخصيممثل الشخص المعنويا�ســـــــــم

المدراء والمخولون بالتوقيع في السجل التجاري

رقم قيد السجل
التجاري/الشخص المعنوي

م�حظة: يجب ا�ط�ع على المستندات المطلوب تقديمها والتعليمات المرفقة قبل تعبئة نموذج القيد في السجل التجاري.
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المستندات المطلوب تقديمها لحجز ا�سم التجاري

- نسخة من إثبات الشخصية

- حجز ا�سم التجاري.

- نسخة من البطاقة الشخصية للمالك.

- نسخة من الوكالة الرسمية ونسخة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع.

- موافقة الجهات المختصة با«نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.

المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب القيد في السجل التجاري للموسسات الفردية

المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب القيد في السجل التجاري للشركات

- حجز ا�سم التجاري.

- نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي.

 لنوع الشركة) من الموقع ا�لكتروني للوزارة ثم توثيقها بوزارة العدل.
ً
- طباعة وثيقة التأسيس أو عقد التأسيس، النظام ا«ساسي (وفقا

- موافقة وختم إدارة شؤون الشركات على وثيقة التأسيس أو عقد التأسيس وعلى النظام ا«ساسي لكل أنواع الشركات وللشركة ذات

   المسؤولية المحدودة فقط في حالة تقديم وثيقة تأسيس تم التعديل على أي من بنودها.

- موافقة الجهات المختصة با«نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.

- نسخة من الحجة الوقفية في حالة الملكية لÄدارة العامة لÃوقاف.

- موافقة إدارة تنمية ا«عمال وترويج ا�ستثمار لقيد الشركات المملوكة بالكامل لغير القطريين.

 لÃشخاص الطبيعين وان تكون موثقة
ً
- نسخة من السج�ت التجارية للشركاء إذا كانوا شركات بالنسبة لكل مستوى من مستويات الملكية وصو�

   ومصدق عليها (للشركات ا«جنبية).

- نسخة من إثبات الشخصية لكل من: المالك/الشركاء وممثل الشخص المعنوي والمدراء والمخولون بالتوقيع وللمفوض بتقديم المعاملة.

المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب القيد في السجل التجاري لفرع شركة أجنبية

- طلب الترخيص بقيد فرع شركة أجنبية للعمل في الدولة.

- موافقة إدارة تنمية ا«عمال وترويج ا�ستثمار.

- نسخة من إثبات الشخصية لكل من: المالك/الشركاء وممثل الشخص المعنوي والمدراء والمخولون بالتوقيع وللمفوض بتقديم المعاملة. 

تعليمات هامة

 من الموقع ا�لكتروني لوزارة
ً
- نموذج طلب القيد في السجل التجاري وعقد التأسيس أو وثيقة التأسيس أو النظام ا«ساسي يتم تعبئتها إلكترونيا

   التجارة والصناعة أو النافذة الواحدة.

- يكون إثبات الشخصية للشخص الطبيعي البطاقة الشخصية أو جواز السفر و للشخص المعنوي (للشركات) تقديم نسخة من السجل التجاري وان

   تكون موثقة ومصدق عليها (للشركات ا«جنبية).


