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إدارة التسجيل
والتراخيص التجارية
طلب قيد في السجل التجاري والوكاالت التجارية

طلب قيد وكالة جديد

طلب سجل تجاري جديد
اسم مقدم الطلب:

رقم البطاقة الشخصية:

اسم ص ـ ــاحب الطلب:

رقم البطاقة الشخصية:

اسم ص ـ ــاحب الوكالة:

رقم البطاقة الشخصية /رقم السجل التجاري:
مؤسسة

ذ.م.م

وكالة

شركات

االسم التجاري:

اسم الوكالة:

رقم الرخصة:

المقر:

الجنسية:

رأس المال:

العنوان  /ص.ب:

رقم الهاتف:

النشاط التجاري:
-1

بيانات عقد الوكالة:
تاريخ بداية العقد:

-2

تاريخ نهاية العقد:

-3

مدة العقد:

-4

منطقة عمل الوكيل:

الجوال:

محددة المدة

غير محددة

-5
أسماء الشركاء:

النسبة

الرقم الشخصي

الجنسية

بيانات المنتج والعالمة التجارية:
اسم المنتج باللغة العربية:

اسم المنتج باللغة اإلنجليزية:

اسم العالمة التجارية باللغة العربية:

اسم العالمة التجارية باللغة اإلنجليزية:

المخولين بالتوقيع في السجل التجاري:
االسم
-١

الرقم الشخصي

-٢
-٣
-٤
أقر بأن جميع البيانات والمستندات الواردة في الطلب صحيحة

التوقيع:

الجنسية

التأشيرات في السجل التجاري والوكاالت التجارية
االسم التجاري:
رقم السجل التجاري:

رقم الرخصة:

تجديد

تعديل في البيانات

إضافة وكالة تجارية

وض ـ ــع الشـ ـ ـ ـ ـ ــركة تحت التصفـ ـ ـ ـ ـ ــية

إضافة  /شطب نشاط

استعالم عن وكالة تجارية

تمديد فترة النشاط للشركات األجنبية

إضافة  /شطب فرع

شطب وكالة تجارية

تعديل الرئيسي أو األفرع

شهادة قيد وكيل  /وكالة تجارية

أخرى:
بيان نوع التأشير:

محو قيد السجل التجاري والوكاالت التجارية
محو قيد السجل التجاري

محو قيد الوكالة

أسباب محو القيد:

التوقيع:

أقر بأن جميع البيانات الواردة في الطلب صحيحة

لالستخدام الرسمي
مالحظات اإلدارة:
مالحظات أخرى:

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 االعتباري )موثقة(.ً
 -صورة من السجل التجاري للشركة ،وصورة من السجالت التجارية للشركاء في الشركة وصوال لألشخاص الطبيعيين.

المستندات المطلوبة عند التأشير:

 صورة من البطاقة الشخصية لصاحب السجل او المدير المخول. فورمة التأشير. موافقة الجهات المختصة باالنشطة التجارية المطلوب التأشير بإضافتها في حال إن كان النشاط يتطلب الموافقة. إقرار جماعي عند التأشير خاص بالشركاء وصورة للبطاقة الشخصية.ً
 صورة من السجل التجاري للشركة ،وصورة من السجالت التجارية للشركاء في الشركة وصوال لألشخاص الطبيعيين فقط )في حال بيعحصة الشريك المعنوي أو بيع الشركة(.

المستندات المطلوبة عند التجديد:

 صورة من البطاقة الشخصية لصاحب السجل او المدير المخول. فورمة التأشير. -موافقة الجهات المختصة باألنشطة التجارية المطلوب تجديدها في حاله ما اذا كان النشاط يتطلب الموافقة.

المستندات المطلوبة لقيد الشركات األجنبية المستثناة:

 صورة من البطاقة الشخصية او جواز السفر للمدير والشريك في السجل التجاري. صورة من السجل التجاري ان كان الشريك شخص اعتباري )موثقة(. -قرار وزير االقتصاد والتجارة باالستثناء للشركة األجنبية.

المستندات المطلوبة عند طلب اإلطالع على الملف والشهادة السلبية:
 صورة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. -كتاب من المدير او الشريك لالطالع على الملف.

المستندات المطلوبة للتأشيرات التالية
تسجيل قيد جديد  -اضافة وكالة تجارية:
 التأكد من ان الوكالة غير مسجلة لدى قسم الوكالء. يكون نشاط الوكالة مطابقآ لنشاط السجل التجاري. يجب ان يكون الشركاء قطريين فقط. في حالة تقديم عقد الوكالة باللغة االنجليزية يرفق معه نسخة باللغةالعربية )معتمدة(.

تجديد الوكالة التجارية:

 يكون نشاط الوكالة مطابقآ لنشاط السجل التجاري. كتاب طلب من الشركة القطرية بالتجديد. -رمز النظام المنسق من الجمارك ).(HS Code

 صورة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع. كتاب من الشركة القطرية بتسجيل الوكالة. رمز النظام المنسق من الجمارك ).(HS CODE -اقرار من المالك بحسن سيرة وسلوك عند قيد وكيل للمؤسسة

 كتاب بإستمرارية العقد اوعقد جديد في حالة ان العقد السابقمحدد المدة.
 -صورة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع.

استعالم عن وكالة تجارية:

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

تعديل بيانات الوكالة التجارية:

 كتاب من الوكيل ) الشركة القطرية( بالتعديل وعدم ممانعة من الموكل )الشركة االجنبيه( بذلك.أما في حال تعديل بيانات )الشركة القطرية( كتاب من الشركة القطرية وعقد الوكالة التجارية  +ترجمة العقد أو كتاب لمن يهمه األمر من الشركة االجنبية
يحتوي على التعديل ،ويطلب فقط في حال تعديل بيانات عقد الوكالة التجارية.
 -صورة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع أو الشريك.

طلب اطالع  -شهادة سلبية  -مستخرج قيد وكيل او وكالة تجارية:
 كتاب من صاحب سجل الوكالء أو من ينوب عنه. -صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب ومن ينوب عنه.

شطب وكالة تجارية  -شطب قيد الوكيل التجاري:
 كتاب طلب من الشركة القطرية بالشطب مع موافقة جميع الشركاء. صور البطاقات الشخصية للشركاء )أو المالك في حالة المؤسسة الفردية(.QF 7116/1

