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 اسم الخدمة
 

 شرح الخدمة

 

تتيح هذه الخدمة للشركات تقديم طلب إلكترونيًا للحصول على ترخيص الستيراد أو تصدير 

 .أو توزيع المطبوعات، عبر بوابة الخدمات اإللكترونية لوزارة الثقافة والرياضة

 

 سنة واحدة : مدة الترخيص

 

 رابط الخدمة
https://e.mcs.gov.qa/home.html#/Organization

الجمهور 
 المستهدف

o القطريين االفراد 

o الشركات 

o الجهات الحكومية 

  التقديم شروط

o  الجنسية. قطرييتاح التقديم لألفراد على ان يكون 

 

o المخولين بالتوقيع  أحدعن طريق  او يتاح التقديم للشركات 

 

o  المخولين بالتوقيع  أحداو عن طريق مية التقديم للجهات الحكويتاح 

 رسوم الخدمة

o  ر.ق 15,000الترخيص: إصدار 

o ر.ق 3,000الترخيص:  تجديد 

o  ر.ق 15,000الترخيص:  إعادة إصدار 

o  ر.ق 100الترخيص : تعديل بيانات  

o  ر.ق 100الترخيص  : نقل ملكية 

 المرفقات

 

 المرفقات المطلوبة:

 

 (مطلوب) .صورة البطاقة الشخصية لصاحب الترخيص وشركاؤه .1

 )مطلوب( .صورة البطاقة الشخصية للمدير المسئول .2

 

 :في حالة الطلب الجديد

 

 جديدة(في حالة انشاء شركة  مطلوب) .شهادة حفظ اسم تجارى .1

 (للشركةمطلوب في حالة إضافة نشاط ) .صورة السجل التجاري .2

مطلوب ويجب )  لاير بعد الموافقة على الطلب 3000بقيمة  سارى ضمان بنكى .3

  تسليم االصل لالدارة بعد الموافقة على الطلب (

  .شهادة اثبات التفويض بالتوقيع في حالة الدخول كمندوب او مخول بالتوقيع .4

 (اختياري)

https://e.mcs.gov.qa/home.html#/Organization
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 حالة طلب التجديد:في 

 

 ()مطلوب .صورة السجل التجاري .1

 مطلوب()البلدية. صورة رخصة  .2

 )مطلوب( .صورة بطاقة المنشاة .3

 )مطلوب( .صورة عقد االيجار .4

 )مطلوب (لاير 3000الصالحية بقيمة صورة من الضمان البنكى سارى  .5

 الضمان البنكى السابق يجب تجديد الصالحية *فى حالة انتهاء صالحية

 لالدارة وتسليم اصل الضمان البنكى

 .بالتوقيع في حالة الدخول كمندوب او مخول بالتوقيع شهادة اثبات التفويض .6

 )اختياري(

 

 حالة طلب إعادة االصدار:في 

 

 ()مطلوبصورة السجل التجاري.  .1

 مطلوب()صورة رخصة البلدية.  .2

 )مطلوب(صورة بطاقة المنشاة.  .3

 )مطلوب(صورة عقد االيجار.  .4

 ( )مطلوب لاير 3000بقيمة  صورة من الضمان البنكى سارى الصالحية .5

 الضمان البنكى السابق يجب تجديد الصالحية *فى حالة انتهاء صالحية

 لالدارة وتسليم اصل الضمان البنكى 

شهادة اثبات التفويض بالتوقيع في حالة الدخول كمندوب او مخول بالتوقيع.  .6

 )اختياري(

 

 حالة نوع المنشاة جهة حكومية او شركة ذات النفع العام:في 

 

 ()مطلوبقرار انشاء الشركة.  .1

 مطلوب()كشف برؤساء مجلس االدارة.  .2

 ) مطلوب(صورة بطاقة المنشاة.  .3
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كيفية الدخول 
 إلى الخدمة

o  :في حالة وجود حساب على بوابة التوثيق الوطنيأوال 

 
 .: تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرورالقطريين االفراد .1

 
 

 
 

: تسجيل الدخول باستخدام البطاقة والمخولين بالتوقيع الحكوميةالشركات والجهات  .2

 الذكية.

 

 
o وجود حساب على بوابة التوثيق الوطني عدم ثانيا: في حالة 

 
 يمكن انشاء حساب جديد عن طريق الضغط على انشاء حساب جديد .1

 

 

 

 

 

 

 

 

      

o :مالحظة 
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او في تفعيل  الوطنيمشكلة بالحساب الخاص بك على نظام التوثيق  أيفي حالة وجود 

 109 يمكنك التواصل على الرقمالبطاقة الذكية الخاصة بك 

ادخال بيانات 
 الطلب

o نوع المنشاة وال: ا 

 

شركة ذات مسؤولية  –ذات مسؤولية محدودة  )شركة نوع المنشاةاختيار  .1

شركة ذات النفع العام  –شركة مساهمة عامة  –محدودة مالكها شخص واحد 

 حكومية(جهة –شركة مساهمة خاصة –

 

o او السجل  نوني في شهادة حفظ االسم التجارييتم اختيار نوع المنشاة من الشكل القا

 المنشاة.التجاري او الرخصة التجارية او بطاقة قيد 

 

 
 

  ثانيا: بيانات الطلب 

 

  (زيع مطبوعاتاو تو استيراد او تصديرالنشاط ) اختيار .1

 

 يوجد بجوار كل نشاط ايقونة باللون االصفرعند النقرعليها يظهرشرح النشاط*

 

 
 

 طلب إعادة اصدار(–طلب تجديد –)طلب جديد نوع االجراء اختيار  .2

 

o  يتم تجديد الترخيص قبل االنتهاء بشهرين وبعد االنتهاء التجديدطلب :

 شهرين 

 

o انتهاء مدة السماح شهرين بعد االنتهاء: في حالة طلب إعادة اإلصدار. 

                        

 

 ثالثا: بيانات طالب الترخيص

 

 الرقم الشخصي لطالب الترخيص ادخال  .1

)يتم رجوع االسم اوتوماتيكيا من خالل الرقم الشخصي وفى  اسم طالب الترخيص .2

 حالة عدم رجوع االسم كتابته يدويا(

  اسم الشركةادخال  .3
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 عنوان الشركةادخال  .4

  ص. ب ادخال  .5

 رقم الهاتف ادخال .6

 ) هذا الرقم خاص باستقبال االشعارات ( رقم الجوال دخالا .7

 البريد اإللكتروني دخالا .8

 

  
 

 

 رابعا: بيانات الشركاء والمؤسسين: 

 

 اسم الشريك والمؤسس ادخال .1

 

 الرقم الشخصي/ رقم السجل ادخال  .2

o  الرقم الشخصي للشريك في حالة إذا كان الشريك شخص 

o  رقم السجل للشركة في حالة إذا كان الشريك شركة 

 

  تاريخ الميالد/ تاريخ بداية السجلكتابة  .3

o تاريخ الميالد للشخص في حالة إذا كان الشريك شخص 

o  تاريخ بداية السجل في حالة إذا كان الشريك شركة 

 

 (dd/mm/yyyy)طريقة ادخال تاريخ الميالد / تاريخ بداية السجل        *  

 

 الجنسية  اختيار .4

 

 مؤسس( –مالك الصفة ) اختيار .5

 

 لإلضافة. إضافة شريك ومؤسسالضغط على زر  .6

إضافة بنفس الطريقة والضغط على زر  يمكن إضافة أكثر من شريك ومؤسس .7

 مع كل إضافة.شريك ومؤسس 
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  المسؤول:خامسا: بيانات المدير 

 

 اسم المدير المسؤولادخال  .1

 الجنسية اختيار  .2

 الرقم الشخصيادخال  .3

 )اختيارى( المؤهالت العلميةاختيار  .4

 ص. ب ادخال  .5

 الهاتفادخال  .6

  جوال ادخال  .7

  البريد اإللكترونيادخال  .8

 

 
 

 :سادسا: بيانات النشاط 

 

 االسم التجاري للمحل  ادخال -1

 

 رقم السجل التجاري  ادخال -2

 

o في حالة إضافة نشاط لشركة وفى حالة طلب التجديد وفى حالة  مطلوب

 طلب إعادة اإلصدار 

o  في حالة الطلب الجديد وكذلك في حالة شركات ذات النفع غير مطلوب

 العام والجهات الحكومية 

 

 رقم الرخصة التجارية  ادخال -3
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o في حالة إضافة نشاط لشركة وفى حالة طلب التجديد وفى حالة  مطلوب

 طلب إعادة اإلصدار 

o  في حالة الطلب الجديد وكذلك في حالة شركات ذات النفع غير مطلوب

 العام والجهات الحكومية 

 

 

يتم رجوع البيانات المذكورة ادناه في حالة التأكد من ان الرقم الشخصي لمقدم  -4

موجود داخل رقم السجل من ضمن الشركاء  الطلب او صاحب الترخيص

 والمؤسسين او المخولين بالتوقيع 

 

o  السمة التجارية 

o نوعها 

o  تاريخ انتهاء الصالحية 

o موقع المحل 

o الشارع 

 

 رقم الشارع  –رقم المنطقة  –رقم العقار  ادخال -5

 

o في حالة إضافة نشاط لشركة وفى حالة طلب التجديد وفى حالة  مطلوب

 طلب إعادة اإلصدار 

o  في حالة الطلب الجديد وكذلك في حالة شركات ذات النفع غير مطلوب

 العام والجهات الحكومية 

 

 
 

 : مرفقات عامة على الطلب:سابعا 

 

 طريقة اضافة المرفق:

 اختيار نوع المرفق 

  تحميل المرفق من الجهاز عن طريق الضغط علىchoose file  

 الضغط على زر إضافة مرفق 

  لتعديل المرفقات يجب حذفها أوال ثم اضافتها مرة ثانية 
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 : مالحظات عامة على الطلب:ثامنا 

 

 )اختياري(يمكن إضافة أي مالحظات عامة على الطلب 

 

 تقديم الطلب

  بعد االنتهاء من ادخال البيانات والمرفقات المطلوبة يمكن الضغط على زر ارسال

 الطلب 

 
 

 

  بعد ارسال الطلب يظهر على النظام رسالة تم االرسال بنجاح وتحتوي على رقم

 الطلب 

 
 

 االشعارات

 

 بعد تقديم الطلب 

 رقم جوال صاحب الترخيص  على SMSتصل رسالة نصية 

 

 رقم الطلب  -وزارة الثقافة والرياضة خاص شركات لتم إرسال طلب "
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2020-ORG-001428" 

 
 

 
 
 
 

 في حالة عدم اكتمال البيانات 

 

نصية على رقم جوال  بعد مراجعة الطلب من قبل اإلدارة المعنية يتم ارسال رسالة  

 مع توضيح سبب اإلرجاع صاحب الترخيص

 
 رقم الطلب -بوزارة الثقافة والرياضة  كطلب "تم إرجاع

2020-ORG-001428" 

 

 سبب اإلرجاع: **************

 

 

 

  الطلب في حالة رفض 

 

مع توضيح سبب  صاحب الترخيص نصية على رقم جوال يتم ارسال رسالة

 .رفضال

 

 رقم الطلب -بوزارة الثقافة والرياضة  كطلب رفض"تم 

2020-ORG-001428" 

 

 *************سبب الرفض: 
 

 في حالة الموافقة على الطلب 

 

صل رسالة على رقم بعد مراجعة الطلب وانتهائه من قبل اإلدارة المعنية ت

 بالموافقة على الطلب  جوال صاحب الترخيص

 

استالم اصل الضمان بانتظارورة الثقافة والرياضة بوزا كلبتم الموافقة على ط"
 رقم الطلب - البنكى

2020-ORG-001428" 
 

  حالة دفع رسوم الطلب في 
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رسالة على رقم جوال صاحب الترخيص ببيانات  تصل الطلببعد دفع رسوم 

 الدفع 

o :رقم الطلب  
2020-ORG-001428 

 

o  الرخصة:رقم  
2020-113-000292 

 
 

o  اإليصال:رقم  
××××××××× 

 

 

o  الدفع:تاريخ  
Thu Apr 02 2020 14:45:52 GMT+0300 (Arabian Standard Time) 

 

o  الدفع:قيمة  
15000 

 

o الطلب:مقدم  اسم  
×××××××××××××××××××××× 

 

o الترخيص:صاحب  اسم  
×××××××××××××××××××××××× 

 

o  النشاط:نوع  
 زيع مطبوعاتاستيراد او تصدير او تو

 

o المحل: اسم  
××××××××××××××××× 

 

o :التنبيه  
 طلب جديد

 

o  تم الدفع اوتوماتيكيا 

 متابعة الطلب

 

  االلكترونية من خالل  الطلب بعد تسجيل الدخول على موقع الخدماتيمكن متابعة

 شاشة طلباتي
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التعديل على 
 الطلب

 

 في حالة استرجاع الطلب الستكمال البيانات 

 

يمكن فتح الطلب من خالل شاشة طلباتي عن طريق الضغط على رقم  .1

 الطلب.

 

 
 

 

 

تعديل وارسال زر اجراء التعديل المطلوب على الطلب ثم الضغط على  .2

 الطلب.

 

            
 

دفع رسوم 

 الطلب 

  الموافقة على الطلب من قبل اإلدارة المعنيةبعد 
 من شاشة طلباتي  عن طريق فتح الطلبيمكن لمقدم الطلب دفع رسوم الطلب  -1

 

 

 
 ثم سوف تظهر لك رسالة اضغط على استكمالالضغط على زر دفع الرسوم  -2

                           

 
  payومن ثم الضغط على المطلوبة التمام عملية الدفع  تعبئة البيانات -3
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 مالحظة مهمة بخصوص عملية الدفع  -4

 
  في حالة وصول رسالة من البنك بخصم المبلغ عدم دفع رسوم الطلب مرة أخرى

 اال بعد مراجعة اإلدارة المعنية للتأكد من عملية الدفع 
 

طباعة إيصال 

 الدفع 

 
  من النظام عن طريق فتح بعد دفع رسوم الطلب بنجاح يمكن طباعة إيصال الدفع

 والضغط على زر طباعة إيصال الدفع. من شاشة طلباتي الطلب
 

         
 *مالحظة مهمة

 ايصال الدفعوعدم ظهور نموذج ايصال الدفع في حالة الضغط على طباعة  

 بالشاشة تأكد من ان السماح بظهور النوافذ المنبثقة مفعل من أعلى صفحة الويب

 

طباعة 
 الرخصة 

  من النظام عن طريق فتح بعد دفع رسوم الطلب بنجاح يمكن طباعة الرخصة
 الضغط على زر طباعة الرخصة.ثم من شاشة طلباتي  الطلب
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 *مالحظة مهمة

بالشاشة تأكد  الرخصةوعدم ظهور نموذج  الرخصةفي حالة الضغط على طباعة  

 من ان السماح بظهور النوافذ المنبثقة مفعل من أعلى صفحة الويب

 

 

 ما بعد الحصول على الترخيص خدمات

 

طلب تجديد 
 رخصة 

 رخصة في حالة انتهاء تاريخ السريان أو قبل تاريخ االنتهاء بمده ال يمكن تجديد ال
 :من خاللوذلك تزيد عن شهرين 

 من شاشة طلباتيفتح الطلب  .1
 .بأسفل الطلبالموجود طلب تجديد رخصة الضغط على زر  .2

 

                           
 

 

 

 

طلب اعادة 
اصدار 

 رخصة

 

  

  سريان وانقضاء فترة السماح الفي حالة انتهاء تاريخ  الرخصة إعادة اصداريمكن
 )وهي شهرين من تاريخ انتهاء سريان الترخيص( 

 وذلك من خالل:
 من شاشة طلباتيفتح الطلب  .1
 .سفل الطلببأالموجود  طلب اعادة اصدارزر  الضغط على .2

 

                                          

طلب تعديل 

 بيانات 

  في حالة الحاجة إلى تعديل بيانات الرخصة السارية كالبيانات الخاصة بـ )صاحب
تعديل االسم التجاري  –خروج شريك  –اضافة شريك  –المدير المسؤول  -الترخيص

 (الى سجل فرعى تحويل النشاط من السجل الرئيسي –
 :وذلك من خالل 
 من شاشة طلباتي فتح الطلب .1
 .بأسفل الطلبالموجود نات طلب تعديل بياالضغط على زر  .2
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طلب نقل 

 ملكية لفرد 

 وذلك من التنازل عنها لشخص أو بيع الرخصة  يمكن في حالة الترخيص الساري
 :خالل
 من شاشة طلباتي فتح الطلب  .1
 .بأسفل الطلبالموجود  نقل الملكية لفردزر  الضغط على  .2

 
  (التنازل – )البيعنقل الملكية يشمل 

 

 

طلب نقل 

 ملكية لشركة 

  اخرى التنازل عنها لشركة  ولترخيص الساري يمكن بيع الرخصة أحالة افي
 :من خالل وذلك
 من شاشة طلباتي فتح الطلب  .1
 .الموجود بأسفل الطلب نقل الملكية لشركةالضغط على زر   .2

 
  التنازل( – )البيعنقل الملكية يشمل 

 

                                    
 


