
 

 
  
 

يخ: ......./......./....... التار

ا	سم التجاري: ........................................................ رقم السجل التجاري: ............................ رقم الرخصة (إن وجدت): ............................

عنوان المكان الرئيسي: ..................................... رقم الوحدة: ............. رقم البناية: ............. رقم الشارع: ............. رقم المنطقة: .............

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: ..........................

التوقيعرقم الجوالصفتهرقم البطاقة الشخصيةاسم مقدم الطلب

لستخدام الرسمي (م�حظات ا�دارة)

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

ا¤سم: .......................................................................... الصفة: ......................................................... التوقيع: ...................................

طلب التأشير في السجل التجاري

تجـــــديــــــــد

تعديل ا	سم/ العنوان التجاري

تعديل الشركاء

إضافة أو شطب نشاط

إضافة أو شطب فرع

محو قيد السجل التجاري (مع ذكر ا»سباب)

وضع الشركة تحت التصفية

رهن السجل التجاري

تعديل المدراء وصفاتم

تعديل أعضاء مجلس ا¤دارة وصفاتم

تعديل الشكل القانوني

تمديد فترة نشاط فرع شركة أجنبية
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توقيع الشركاء أسماء الشركاء

م�حظة: يجب ا¤ط�ع على المستندات المطلوب تقديمها والتعليمات المرفقة قبل تعبئة نموذج القيد في السجل التجاري.
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تحويل من مؤسسة إلى شركة

: في حال التحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة مالكها شخص واحد بنفس المالك القديم:
ً
أو�

- يتم شطب المؤسسة ثم قيد شركة جديدة بنفس اسم المالك.
- وثيقة التأسيس يتم توثيقها بوزارة العدل (على أن يكون موضح بها بيانات المؤسسة التي تم تحويل مكوناتها إلى شركة).

- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.
- نسخة من إثبات الشخصية (للمالك وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).

يح بالمستفيد الحقيقي. - نموذج التصر

: في حال تحويل المؤسسة إلى مالك آخر (بيع) أو دخولها كحصة في شركة يتطلب ا�تي:
ً
ثانيا

- يتم شطب المؤسسة ويتم القيد في الشركة الجديدة باسم المالك الجديد أو أسماء الشركاء الجدد.
- عقد بيع موثق بين مالك المؤسسة والمالك الجديد أو الشركة (حال دخولها كحصة فيها).

- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.
- وثيقة التأسيس أو التعديل عليها ثم يتم توثيقها بوزارة العدل.

- نسخة من إثبات الشخصية (للمالك الجديد والقديم وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).
- كتاب موافقة الشركاء في الشركة (حال دخول المؤسسة كحصة في الشركة).

يح بالمستفيد الحقيقي. - نموذج التصر

- عقد البيع موثق.
- موافقة الهيئة العامة للضرائب بوزارة المالية في حال كان الشريك البائع غير قطري.

- تعديل وثيقة التأسيس ثم يتم توثيقها بوزارة العدل.
- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التعديل المطلوب.

- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.
- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).

- نسخة من السجل التجاري للشركاء في الشركة (الشخص المعنوي) وان تكون موثقة ومصدق عليها (للشركات ا»جنبية).
يح بالمستفيد الحقيقي. - نموذج التصر

تغــــــيير الشــــــــــــركاء

تغيير الشكل القانوني للشركة

- وثيقة التأسيس أو عقد التأسيس والنظام ا»ساسي للشكل القانوني الجديد المطلوب التغيير عليه ثم يتم توثيقها بوزارة العدل.
- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التعديل المطلوب.

- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.
- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).

يح بالمستفيد الحقيقي. - نموذج التصر

التعديل على المخولين بالتوقيع

- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التعديل المطلوب وا¤قرار بالحصول على موافقة من سيتم قيده مخول بالتوقيع
   في السجل التجاري (في حال تعذر توقيعه) وتكون الصيغة كالتالي (نقر نحن الموقعين أدناه بموافقة السيد/.......... �ضافة اسمه في

   السجل التجاري ،نتعهد بمسؤوليتنا التي قد تترتب حال إنكاره لهذه الموافقة).
- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.

- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).
- نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي. 

المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب التأشير على السجل التجاري



التأشير في السجل التجاري بتعديل (رأس المال، أ ا�سم التجاري، أو ا®نشطة، أو إضافة أو شطب فرع)

- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التعديل المطلوب.
- في الشركة المساهمة يتم تقديم كتاب من رئيس مجلس ا¤دارة أ نائب الرئيس أو العضو المنتدب بطلب التغيير مع استيفاء موافقة

   إدارة شؤون الشركات.
- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.

- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).
يح بالمستفيد الحقيقي.  - نموذج التصر

- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التأشير (بالرهن أو شطب الرهن).
- في الشركة المساهمة يتم تقديم كتاب من رئيس مجلس ا¤دارة أ نائب الرئيس أو العضو المنتدب بطلب التغيير مع استيفاء موافقة

   إدارة شؤون الشركات.
- كتاب من الجهة الراهنة عند التأشير بالرهن أو شطب الرهن.

- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).

التأشير بالرهن أو شطب الرهن

التأشير في السجل التجاري بالوقف الخيري

- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التأشير (بالوقف الخيري).
- نسخة من الحجة الوقفية.

- كتاب من ا¤دارة العامة لÍوقاف بالتأشير بالوقف (موضح به بيانات ناظر الوقف والص�حيات المخولة له وبيانات الحجة الوقفية).
- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.

- في الشركة المساهمة يتم تقديم كتاب من رئيس مجلس ا¤دارة أ نائب الرئيس أو العضو المنتدب بطلب التغيير مع استيفاء موافقة
   إدارة شؤون الشركات.

- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولناظر الوقف ولمقدم الطلب وللموقعين على الحجة الوقفية وكتاب ا¤دارة
   العامة لÍوقاف).

تمديد فترة النشاط للشركات ا®جنبية

- تقديم طلب تمديد قيد فرع شركة اجنبية للعمل في الدولة.

- الحصول على موافقة إدارة تنمية ا	عمال وترويج ا	ستثمار.
- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب).

التأشير بوضع الشركة تحت التصفية

- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعم (ا¤قرار الجماعي) على التعديل المطلوب.
- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.

- كتاب من المصفي بقبول التصفية.
- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب والمصفي).

- في الشركة المساهمة يتم تقديم كتاب من رئيس مجلس ا¤دارة أ نائب الرئيس أو العضو المنتدب بطلب التغيير مع استيفاء موافقة
   إدارة شؤون الشركات.

- استيفاء موافقة إدارة شؤون الشركات على التصفية.

تجديد السجل التجاري

- موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.
- نسخة من إثبات الشخصية (للمخول بالتوقيع ولمقدم الطلب).

.(
ً
يح بالمستفيد الحقيقي (حال عدم تقديمه سابقا - نموذج التصر

م�حظة: يتم تجديد السج�ت التجارية من خ�ل خدمات الوزارة ا¤لكتروني أو النافذة الواحدة.

المستندات المطلوب إرفاقها لتجديد السجل التجاري



تعليمات هامة

- تقديم ما يفيد موافقة من تم إضافة اسمه للسجل التجاري (المدراء/المخولين بالتوقيع/ ناظر الوقف/ المصفي/ الحارس القضائي)، وفي
   حالة تعذر توقيعه يتم تقديم إقرار من الشركاء بحصول هذه الموافقة ومسؤليتم حال عدم ثبوت عكس ذلك.

- يكون إثبات الشخصية للشخص الطبيعي البطاقة الشخصية أو جواز السفر ، للشخص المعنوي (للشركات) تقديم نسخة من السجل التجاري وان
   تكون موثقة ومصدق عليها (للشركات ا»جنبية).

- بشأن موافقة الشركاء على التأشيرات / ا¤قرار بالحصول على موافقة من سيتم قيده مخول بالتوقيع في السجل التجاري (يجوز إضافتها
   في المساحة المخصصة بالتأشيرات في نموذج خدمات السجل أو بكتاب منفصل).

المستندات المطلوب إرفاقها للتأشير بمحو القيد

محو قيد مؤسسة فردية

- نسخة من البطاقة الشخصية لصاحب المؤسسة.
- نسخة من التوكيل الرسمي حال عدم حضور مالك المؤسسة با¤ضافة لنموذج خدمات السجل التجاري موقع من صاحب المؤسسة.

- تعبئة نموذج خدمات السجل التجاري موضح به موافقات الجهات المختصة التالية:
يين أو الخليجين المقيمين في الدولة ١. الهيئة العامة للضرائب و	 يتطلب احضار الموافقة في الحا	ت التالية: (السج�ت المملوكة بالكامل للقطر

ما عدا المواطنين الُعمانين غير معفيين - السج�ت المنتهية »كثر من خمس سنوات - السج�ت التي لم يتم إصادر رخصة تجارية لها بإستثناء
فروع الشركات ا»جنبية).

٢. موافقة إدارة العمل (في حالة إصدار قيد منشأة).
٣. موافقة ا¤دارة العامة للجوازات (في حال عدم إصدار قيد منشأة).

٤. موافقة الجهات المختصة با»نشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.
- كتاب بموافقة الشركاء وتوقيعاتم (ا¤قرار الجماعي) على محو القيد.

- حساب ختامي من المصفي، وإفادة بإنتهاء أعمال التصفية (حال وجود الشركة تحت التصفية).
- نسخة من إثبات الشخصية (للشركاء وللمخولين بالتوقيع ولمقدم الطلب والمصفي).

محو قيد شركة (ذ.م.م)

تصحيح أخطاء مادية في السجل

 بأحد مراكز الخدمات).
ً
- تعبئة نموذج خدمات السجل التجاري موقع من المخول بالتوقيع (حال التقديم يدويا

- المستند المؤيد للبيان الصحيح والمطلوب التعديل به.

- نسخة من إثبات الشخصية لصاحب الطلب.
- كتاب من الشركة موقع من صاحب الطلب (المدير أو الشريك) لطلب ا	ط�ع على الملف أو لطلب الشهادة إلى من يهمه ا»مر.

المستندات المطلوب إرفاقها للخدمات اخرى

للتصديقات على (السجل التجاري - شهادة المنشأ - الرخصة التجارية - شهادة لمن يهمه ا®مر - الشهادة السلبية)

- نسخة من إثبات الشخصية لصاحب الطلب.
- نسخة من المستند المطلوب التصديق عليه.

طلب ا�ط�ع على ملف / شهادة إلى من يهمه ا®مر / شهادة سلبية (بعدم القيد في السج�ت التجارية)


