
المستندات المطلوبة:

• شهادة إتمام البناء أو ما يقوم مقامها للمبنى المراد 
الترخيص به.

: نموذج إقرار الع�قة 
ً
• في حالة كان الموقع مؤجرا

يةأو ما يقوم مقامها (إيصال إيداع إيجار في لجنة فض ا�يجار
المنازعات أو محكمة أو ما يفيد فتح ملف نزاع).

ية .  من الباطن: نموذج إقرار الع�قة ا�يجار
ً
• وإذا كان مؤجرا

• وقد تطلب مرفقات إضافية حسب طبيعة النشاط 
والموقع، سيحددها النظام حسب البيانات المعبئة في 

الطلب.
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إجراءات الترخيص:

 
ً
1 .تعبئة نموذج  طلب (نموذج خدمات الترخيص) إلكترونيا

دون كشط أو تعديل وأن يوقع من طالب الترخيص.
2 .إرفاق المستندات المطلوبة.

3 .معاينة الموقع بمعرفة المساحة.
4 .دراسة كل طلب بمعرفة ا�دارة المختصة (للتحقق من 

جدية المشروع وتناسب النشاط مع طبيعة المنزل 
السكني

وحتى ² تتحول المجمعات السكنية إلى مجمعات شبة 
ية تزول عنها معالم المناطق السكنية).  تجار

5 .دفع الرسوم وإصدار التراخيص.



 

ملخص لمتطلبات الدليل ا�رشادي 
�صدار رخصة تجارية لمشروع تجاري:

وقت المعالجة :
فور اكتمال إجراءات الطلب

التكلفة :
 من 200 لایر قطري في حالة عدم ا	حتياج الى 

ً
بدءا

موافقات

تفاصيل الخدمة:
تتيح هذه الخدمة للمستثمر إمكانية إصدار الرخصة 

ية بعد ا	نتهاء من ا	تي : التجار
• حجز ا²سم التجاري.

• إصدار السجل التجاري.
• تجهيز الموقع المطلوب.

ية لمزاولة العمل به. • إصدار الرخصة التجار

وفي هذه الحالة، يتمكن المستثمر من مزاولة 
ا�عمال ا�قتصادية واستقدام العمالة (في حال 

لزم ا�مر ذلك) كما تجدر
ا�شارة إلى إمكانية إصدار الرخصة التجارية كجزء 
 تفعيل 

ً
من مراحل التأسيس الشامل، ويمكن أيضا

الخدمة في حال كان
 بالفعل.

ً
يا  تجار

ًً
المستثمر يمتلك سج¥

ملخص لمتطلبات الدليل ا�رشادي 
�اصدار رخصة تجارية لمزاولة العمل 

التجاري في المنزل:

وقت المعالجة :
فور اكتمال إجراءات الطلب

التكلفة :
 من ٢٠٠ لایر قطري في حالة عدم ا	حتياج الى 

ً
بدءا

موافقات

المستندات المطلوبة للترخيص:

• أو² / حجز ا�سم التجاري كـ (منشأة مهنية)
ية. • نموذج طلب خدمات الرخص التجار

• صورة للمنزل من الخارج ومن الداخل أو مخطط لتوضيح 
المكان المحدد لمزاولة العمل به فقط.

• صورة عن شهادة الكرباء والماء (كرماء)
• صورة من لوحة عنواني (اللوحة الزرقاء) التي

 توضح عنوان المنزل.
• صور البطاقات الشخصية لطالب الترخيص ومالك العقار.

• كتاب تعهد طالب الترخيص بعدم ا�خ�ل بشروط الترخيص.
• عدم ممانعة من مالك العقار (في حال كان

 المنزل مؤجر)
• عدم ممانعة ولي ا�مر (في حال كان الترخيص

 �حد أفراد المنزل – أقارب من الدرجة ا�ولى فقط)

إجراءات الترخيص:

1 .تعبئة نموذج  طلب (نموذج خدمات الترخيص) 
 دون كشط أو تعديل وأن يوقع من طالب 

ً
إلكترونيا

الترخيص.
2 .إرفاق المستندات المطلوبة.

3 .معاينة الموقع بمعرفة المساحة.
4 .دراسة كل طلب بمعرفة ا�دارة المختصة 

(للتحقق من جدية المشروع وتناسب النشاط مع 
طبيعة المنزل السكني

وحتى ² تتحول المجمعات السكنية إلى مجمعات 
ية تزول عنها معالم المناطق السكنية).  شبة تجار

5 .دفع الرسوم وإصدار التراخيص.

010203


