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بيانات عقد الوكالة:النشاط التجاري:

أسماء الشركاء:

بيانات المنتج والع�مة التجارية:

الجنسيةالرقم الشخصيالنسبة

المخولين بالتوقيع في السجل التجاري:

التوقيع:أقر بأن جميع البيانات والمستندات الواردة في الطلب صحيحة

الرقم الشخصي الجنسيةا�سم

اسم الوكالة:

المقر:

رأس المال:

رقم الهاتف:

يخ بداية العقد: تار

يخ نهاية العقد: تار

مدة العقد:

منطقة عمل الوكيل:

اسم مقدم الطلب:                                                                 رقم البطاقة الشخصية:

اسم صـــــاحب الطلب:                                                                 رقم البطاقة الشخصية:

اسم صـــــاحب الوكالة:                                                                رقم البطاقة الشخصية/ رقم السجل التجاري:

ا�سم التجاري:

رقم الرخصة:

الجنسية:

العنوان / ص.ب:

اسم المنتج باللغة العربية:

ية باللغة العربية: اسم الع�مة التجار

ية: اسم المنتج باللغة ا�نجليز

ية: ية باللغة ا�نجليز اسم الع�مة التجار
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شركاتمؤسسة وكالةذ.م.م

غير محددةمحددة المدة

طلب قيد وكالة جديدطلب سجل تجاري جديد

الجوال:

طلب قيد في السجل التجاري والوكا�ت التجارية 



التوقيع:أقر بأن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

بيان نوع التأشير:

أسباب محو القيد:

ا�سم التجاري:

رقم السجل التجاري: 

تجديد
وضـــــع الشــــــــــــركة تحت التصفــــــــــــية

تمديد فترة النشاط للشركات ا¬جنبية
تعديل الرئيسي أو ا¬فرع

أخرى:

م�حظات ا�دارة:

م�حظات أخرى:

إضافة / شطب نشاط

ية شطب وكالة تجار إضافة / شطب فرع
ية شهادة قيد وكيل / وكالة تجار

إضافة وكالة تجارية
ية استع�م عن وكالة تجار

ل�ستخدام الرسمي

محو قيد الوكالة محو قيد السجل التجاري

تعديل في البيانات

رقم الرخصة:

التأشيرات في السجل التجاري والوكا�ت التجارية 

محو قيد السجل التجاري والوكا�ت التجارية 



QF 7116/1

المستندات الواجب توافرها عند طلب (القيد في السجل التجاري):
- صورة من البطاقة الشخصية لصاحب السجل او جواز السفر.

- صورة من السجل التجاري ان كان الشريك شخص اعتباري.
- صورة من السجل التجاري ان كان الشريك غير قطري للشخص ا�عتباري (موثقة).

 ل¹شخاص الطبيعيين.
ً
ية للشركاء في الشركة وصو� - صورة من السجل التجاري للشركة، وصورة من السج�ت التجار

المستندات المطلوبة عند التأشير:
- صورة من البطاقة الشخصية لصاحب السجل او المدير المخول.

- فورمة التأشير.
ية المطلوب التأشير بإضافتها في حال إن كان النشاط يتطلب الموافقة.  - موافقة الجهات المختصة با�نشطة التجار

- إقرار جماعي عند التأشير خاص بالشركاء وصورة للبطاقة الشخصية.
 ل¹شخاص الطبيعيين فقط (في حال بيع 

ً
ية للشركاء في الشركة وصو� - صورة من السجل التجاري للشركة، وصورة من السج�ت التجار

حصة الشريك المعنوي أو بيع الشركة).

المستندات المطلوبة عند التجديد:
- صورة من البطاقة الشخصية لصاحب السجل او المدير المخول.

- فورمة التأشير.
ية المطلوب تجديدها في حاله ما اذا كان النشاط يتطلب الموافقة. - موافقة الجهات المختصة با¬نشطة التجار

المستندات المطلوبة لقيد الشركات ا�جنبية المستثناة:
- صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمدير والشريك في السجل التجاري.

- صورة من السجل التجاري ان كان الشريك شخص اعتباري (موثقة).
ير ا�قتصاد والتجارة با�ستثناء للشركة ا¬جنبية. - قرار وز

المستندات المطلوبة عند طلب ا¡ط�ع على الملف والشهادة السلبية:
- صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

- كتاب من المدير او الشريك ل�ط�ع على الملف.

- التأكد من ان الوكالة غير مسجلة لدى قسم الوك�ء.
- يكون نشاط الوكالة مطابقآ لنشاط السجل التجاري.

يين فقط. - يجب ان يكون الشركاء قطر
ية يرفق معه نسخة باللغة  - في حالة تقديم عقد الوكالة باللغة ا�نجليز

العربية (معتمدة).

- صورة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع.
ية بتسجيل الوكالة. - كتاب من الشركة القطر

.(HS CODE) رمز النظام المنسق من الجمارك -
- اقرار من المالك بحسن سيرة وسلوك عند قيد وكيل للمؤسسة

تسجيل قيد جديد - اضافة وكالة تجارية:

- كتاب استع�م عن الوكالة المطلوبة: (اسمها عربي وانجليزي - نشاطها - جنسيتها) .
- صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.

استع�م عن وكالة تجارية:

- يكون نشاط الوكالة مطابقآ لنشاط السجل التجاري.
ية بالتجديد. - كتاب طلب من الشركة القطر

.(HS Code) رمز النظام المنسق من الجمارك -

ية العقد اوعقد جديد في حالة ان العقد السابق   - كتاب بإستمرار
محدد المدة.

- صورة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع.

تجديد الوكالة التجارية:

- كتاب من صاحب سجل الوك�ء أو من ينوب عنه.
- صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب ومن ينوب عنه.

طلب اط�ع - شهادة سلبية - مستخرج قيد وكيل او وكالة تجارية:

ية بالشطب مع موافقة جميع الشركاء. - كتاب طلب من الشركة القطر
- صور البطاقات الشخصية للشركاء (أو المالك في حالة المؤسسة الفردية).

شطب وكالة تجارية - شطب قيد الوكيل التجاري:

ية) بالتعديل وعدم ممانعة من الموكل (الشركة ا�جنبيه) بذلك. - كتاب من الوكيل ( الشركة القطر
ية + ترجمة العقد أو كتاب لمن يهمه ا¬مر من الشركة ا�جنبية  ية وعقد الوكالة التجار ية) كتاب من الشركة القطر أما في حال تعديل بيانات (الشركة القطر

ية. يحتوي على التعديل، ويطلب فقط في حال تعديل بيانات عقد الوكالة التجار
- صورة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع أو الشريك.

تعديل بيانات الوكالة التجارية:

المستندات المطلوبة للتأشيرات التالية
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