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مالحظة :يجب اإلطالع على المستندات المطلوب تقديمها والتعليمات المرفقة قبل تعبئة نموذج القيد في السجل التجاري.

المستندات المطلوب تقديمها لحجز اإلسم التجاري
 نسخة من إثبات الشخصيةالمستندات المطلوب إرفاقها مع طلب القيد في السجل التجاري للموسسات الفردية
 حجز اإلسم التجاري. نسخة من البطاقة الشخصية للمالك. نسخة من الوكالة الرسمية ونسخة من البطاقة الشخصية للمخول بالتوقيع. موافقة الجهات المختصة باألنشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة.المستندات المطلوب إرفاقها مع طلب القيد في السجل التجاري للشركات
 حجز اإلسم التجاري. نموذج التصريح بالمستفيد الحقيقي.ً
 طباعة وثيقة التأسيس أو عقد التأسيس ،النظام األساسي )وفقا لنوع الشركة( من الموقع اإللكتروني للوزارة ثم توثيقها بوزارة العدل. موافقة وختم إدارة شؤون الشركات على وثيقة التأسيس أو عقد التأسيس وعلى النظام األساسي لكل أنواع الشركات وللشركة ذاتالمسؤولية المحدودة فقط في حالة تقديم وثيقة تأسيس تم التعديل على أي من بنودها.
 موافقة الجهات المختصة باألنشطة التجارية في حال كان النشاط يتطلب الموافقة. نسخة من الحجة الوقفية في حالة الملكية لإلدارة العامة لألوقاف. موافقة إدارة تنمية األعمال وترويج االستثمار لقيد الشركات المملوكة بالكامل لغير القطريين.ً
 نسخة من السجالت التجارية للشركاء إذا كانوا شركات بالنسبة لكل مستوى من مستويات الملكية وصوال لألشخاص الطبيعين وان تكون موثقةومصدق عليها )للشركات األجنبية(.
 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 األعمال وترويج االستثمار. -نسخة من إثبات الشخصية لكل من :المالك/الشركاء وممثل الشخص المعنوي والمدراء والمخولون بالتوقيع وللمفوض بتقديم المعاملة.

تعليمات هامة
ً
 نموذج طلب القيد في السجل التجاري وعقد التأسيس أو وثيقة التأسيس أو النظام األساسي يتم تعبئتها إلكترونيا من الموقع اإللكتروني لوزارةالتجارة والصناعة أو النافذة الواحدة.
 يكون إثبات الشخصية للشخص الطبيعي البطاقة الشخصية أو جواز السفر و للشخص المعنوي )للشركات( تقديم نسخة من السجل التجاري وانتكون موثقة ومصدق عليها )للشركات األجنبية(.

