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(9-1) المواد

في تطبیق أحكام ھذا القرار، یُقصد باإلدارة المنصوص علیھا في قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ، إدارة شؤون
الشركات.

المادة 2

إجراءات تأسیس شركة تضامن 
1- یتم تعبئة بیانات عقد التأسیس وتقدیم طلب التأسیس إلى اإلدارة مرفقاً بھ المستندات التالیة: 

- نسخة من إثبات الشخصیة للشركاء القطریین أو المقیمین (ال یقل عدد الشركاء عن شریكین متضامنین) ونسخة من جواز
السفر ساري المفعول بالنسبة للشركاء األجانب. 

ً قرار وزیر التجارة والصناعة رقم (72) لسنة 2019 بشأن إجراءات تأسیس الشركات وفقا
ألحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015

•عدد المواد: 9•التاریخ: 28/10/2019 الموافق 28/10/2019 ھجري•رقم: 72•النوع: قرار وزاريبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق

نسخة الجریدة الرسمیة  •تاریخ النشر: 19/11/2019 الموافق 22/03/1441 ھجري•العدد: 23الجریدة الرسمیة :
•الصفحة من: 19

 

وزیر التجارة والصناعة، 
بعد االطالع على قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، 

وعلى القرار األمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمیر للتصدیق علیھا، وإصدارھا، 
وعلى القرار األمیري رقم (12) لسنة 2019 بالھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة، 

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي (37) لعام 2015، المنعقد بتاریخ 25/11/2015، 
قرر ما یلي:

المواد

المادة 1
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- موافقة الجھات المختصة في الدولة بالنسبة لألنشطة التي تتطلب موافقات ُمسبقة. 
- الموافقة على حجز االسم التجاري. 

- عند تقدیم الحصص العینیة یقدم تقریر عنھا، على مسؤولیة الشركاء. 
2- تتولى اإلدارة بعد االطالع على المستندات المرفقة بالطلب والتأكد من استیفائھا، الموافقة على عقد تأسیس الشركة

وطباعتھ واعتماده. 
3- یتم توثیق العقد من الجھة المختصة بالتوثیق. 

4- یتم قید الشركة في السجل التجاري. 
5- تتولى الشركة نشر ملخص عقد الشركة وكل تعدیل یطرأ علیھ في إحدى الصحف المحلیة الیومیة التي تصدر باللغة

العربیة على نفقتھا.

المادة 3

إجراءات تأسیس شركة توصیة بسیطة 
1- یتم تعبئة بیانات عقد التأسیس وتقدیم طلب التأسیس إلى اإلدارة مرفقاً بھ المستندات التالیة: 

- نسخة من إثبات الشخصیة للشركاء القطریین أو المقیمین (ال یقل عدد الشركاء عن شریكین أحدھما شریك متضامن على
األقل) ونسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة للشركاء األجانب. 
- موافقة الجھات المختصة بالنسبة لألنشطة التي تتطلب موافقات ُمسبقة. 

- الموافقة على حجز االسم التجاري. 
- عند تقدیم حصة عینیة یقدم تقریر عنھا على مسؤولیة الشركاء. 

2- تتولى اإلدارة بعد االطالع على المستندات المرفقة بالطلب والتأكد من استیفائھا، الموافقة على عقد تأسیس الشركة
وطباعتھ واعتماده. 

3- یتم توثیق العقد من الجھة المختصة بالتوثیق. 
4- یتم قید الشركة في السجل التجاري. 

5- تتولى الشركة نشر ملخص عقد الشركة وكل تعدیل یطرأ علیھ في إحدى الصحف المحلیة باللغة العربیة على نفقة
الشركة.

المادة 4

إجراءات تأسیس شركة المساھمة العامة القطریة 
یتم تأسیس شركة المساھمة العامة القطریة وفقاً للمراحل اآلتیة: 

المرحلة األولى: تقدیم طلب التأسیس: 
1- یتم تعبئة بیانات عقد التأسیس والنظام األساسي (وفقاً للنموذجین الصادر بھما قرار من وزیر التجارة والصناعة) وتقدیم

طلب التأسیس إلى اإلدارة مرفقاً بھ المستندات التالیة: 
- قرار المؤسسین بتكلیف من یمثلھم في إتمام إجراءات التأسیس. 

- نسخة من البطاقة الشخصیة للمؤسسین القطریین أو المقیمین، ونسخة من جواز السفر بالنسبة للمؤسسین األجانب، ونسخة
من السجل التجاري ساري المفعول بالنسبة لألشخاص المعنویین. 

- موافقة الجھات المختصة بالنسبة لألنشطة التي تتطلب موافقات مسبقة. 
- الموافقة على حجز االسم التجاري. 
- موافقة ھیئة قطر لألسواق المالیة. 
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- إذا كان أحد المؤسسین شخصاً معنویاً أجنبیا، یرفق سند وكالة أو تفویض بالتأسیس متضمنا اسم وجنسیة ومقر الشخص
المعنوي، مصدقاً علیھا من سفارة دولة قطر في دولة المركز الرئیسي للشركة في الخارج (إن وجد)، ومترجمة باللغة العربیة

إذا كان المستند بلغة غیر العربیة. 
- عند تقدیم حصة عینیة یقدم تقریر الخبیر بتقییم الحصص العینیة معتمد من الھیئة. 

- دراسة الجدوى. 
- أي بیانات أو وثائق أو مستندات أخرى تطلبھا اإلدارة حسب األحوال. 

2- اإلجراءات: 
- تتولى اإلدارة بعد االطالع على المستندات المرفقة بالطلب والتأكد من استیفائھا، إصدار الموافقة المبدئیة وطباعة خطاب

البنك خالل عشرة أیام من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیاً المستندات الالزمة. 
- یتم تقدیم شھادة بنكیة بإیداع قیمة األسھم التي اكتتب فیھا المؤسسون كشركاء مؤسسین بالشركة (رأس مال الشركة المساھمة

العامة ال یقل عن 10 ملیون لایر قطري وعلى المؤسسین أن یكتتبوا بأسھم ال تقل عن (20%) وال تزید على (60%) من
رأس مال الشركة). 

- یتم طباعة عقد التأسیس والنظام األساسي والتصدیق علیھ من اإلدارة وتوثیقھ من الجھة المختصة بالتوثیق. 
- یتم إصدار القرار الوزاري بتأسیس الشركة. 

المرحلة الثانیة: الدعوة لالكتتاب العام: 
1- یتم تقدیم طلب الدعوة لالكتتاب العام إلى اإلدارة مرفقاً بھ المستندات اآلتیة: 

- كتاب من المؤسسین أو من یمثلھم بالدعوة لالكتتاب العام. 
- إعالن الدعوة لالكتتاب متضمنة البیانات المنصوص علیھا في المادة (77) من قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ،

وموقعھ من المؤسسین أو من یمثلھم. 
- موافقة ھیئة قطر لألسواق المالیة. 

2- اإلجراءات. 
- تأذن اإلدارة بنشر الدعوة لالكتتاب في صحیفتین یومیتین تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وذلك قبل أسبوع على

األقل من بدء االكتتاب. 
- نشر بیانات االكتتاب على الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، وإدراج عنوان الموقع في اإلعالن بالدعوة لالكتتاب. 

- یخطر المؤسسون اإلدارة خالل عشرة أیام من تاریخ إغالق باب االكتتاب بنتیجتھ وما دفعھ المكتتبون من قیمة األسھم وبیان
بأسمائھم وعدد األسھم التي اكتتب بھا كل منھم. 

المرحلة الثالثة: الجمعیة التأسیسیة: 
1- تقدیم الطلب: 

یقوم المؤسسون أو من یمثلھم خالل عشرة أیام من تاریخ إغالق باب االكتتاب بتقدیم طلب لإلدارة للموافقة على عقد الجمعیة
العامة التأسیسیة، ودعوة ممثل اإلدارة لحضور االجتماع على أن یرفق بالطلب ما یلي: 

- جدول أعمال الجمعیة العامة التأسیسیة. 
- نسخة إعالن الدعوة للجمعیة العامة التأسیسیة التي سیتم إرسالھا للمؤسسین والمكتتبین. 

2- اإلجراءات: 
- تقوم اإلدارة بالموافقة على مكان وزمان االنعقاد بعد التأكد من استیفاء الطلب للمستندات، على أن یكون میعاد االنعقاد خالل

ثالثین یوماً من تاریخ توجیھ الدعوة، وتعین اإلدارة ممثلھا في حضور االجتماع. 
- توجھ الشركة الدعوة إلى جمیع المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العامة التأسیسیة بطریق اإلعالن في صحیفتین یومیتین
محلیتین إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، ویجب أن تتم الدعوة خالل عشرة أیام

من تاریخ إغالق باب االكتتاب. 
المرحلة الرابعة: شھر الشركة: 

- یتولى مجلس اإلدارة نشر عقد التأسیس والنظام األساسي والقرار الوزاري بالتأسیس في الجریدة الرسمیة، وتقدیم طلب
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لإلدارة المختصة مرفقاً بھ محضر اجتماع الجمعیة العامة التأسیسیة للشركة لقیدھا في السجل التجاري. 
- تتولى إدارة الشركة قید الشركة في السجل التجاري.

المادة 5

إجراءات تأسیس شركة المساھمة الخاصة القطریة 
یتم تأسیس شركة المساھمة الخاصة القطریة وفقاً للمراحل التالیة: 

المرحلة األولى: تقدیم طلب التأسیس: 
1- یتم تعبئة بیانات عقد التأسیس والنظام األساسي (وفقاً للنموذجین الصادر بھما قرار من الوزیر) وتقدیم طلب التأسیس إلى

اإلدارة مرفقاً بھ المستندات التالیة: 
- قرار المؤسسین باختیار من یمثلھم في إتمام إجراءات التأسیس. 

- صورة من البطاقة الشخصیة للمؤسسین القطریین أو المقیمین (ال یقل عدد المؤسسین عن خمسة)، ونسخة من جواز السفر
بالنسبة للمؤسسین األجانب، ونسخة من السجل التجاري ساري المفعول بالنسبة لألشخاص المعنویین. 

- الموافقة على حجز االسم التجاري. 
- إذا كان أحد المؤسسین شخصاً معنویاً أجنبیاً یجب تقدیم سند وكالة أو تفویض بالتأسیس متضمناً اسم وجنسیة ومقر الشخص

المعنوي مصدقاً علیھ من سفارة دولة قطر في دولة المركز الرئیسي للشركة في الخارج ومترجمة باللغة العربیة، إذا كان
المستند بلغة غیر العربیة. 

- (في حالة تقدیم حصة عینیة) یجب تقدیم تقریر الخبیر بتقییم الحصص العینیة المعتمد من اإلدارة. 
- دراسة الجدوى. 

- أي مستندات أخرى تطلبھا اإلدارة حسب األحوال. 
2- اإلجراءات: 

- تتولى اإلدارة بعد االطالع على المستندات المرفقة بالطلب والتأكد من استیفائھا، إصدار الموافقة المبدئیة وطباعة خطاب
البنك خالل عشرة أیام من تاریخ تقدیم الطلب مستوفیاً المستندات الالزمة. 

- شھادة بنكیة بإیداع األسھم التي اكتتب فیھا المؤسسون (ال یقل رأس مال الشركة عن ملیوني لایر وعلى المؤسسین أن یكتتبوا
بجمیع أسھم الشركة) وتقدم بعد الموافقة المبدئیة على التأسیس. 

- طباعة عقد التأسیس والنظام األساسي بعد التصدیق علیھ من اإلدارة وتوثیقھ من الجھة المختصة بالتوثیق. 
- إصدار القرار الوزاري بتأسیس الشركة. 
المرحلة الثانیة: الجمعیة العامة التأسیسیة: 

1- تقدیم الطلب: 
یتولى المؤسسون بعد إصدار القرار الوزاري بالتأسیس تقدیم طلب لإلدارة للموافقة على عقد الجمعیة العامة التأسیسیة، ودعوة

ممثل اإلدارة لحضور االجتماع على أن یرفق بالدعوة المستندات التالیة: 
- جدول أعمال الجمعیة العامة التأسیسیة. 

- صورة إعالن الدعوة للجمعیة العامة التأسیسیة التي سیتم إرسالھا للمؤسسین. 
2- اإلجراءات: 

- تقوم اإلدارة بالموافقة على مكان وزمان االنعقاد بعد التأكد من استیفاء المستندات، على أن یكون میعاد االنعقاد خالل ثالثین
یوماً من تاریخ توجیھ الدعوة، وتعین اإلدارة ممثلھا في حضور االجتماع. 

- توجھ الشركة الدعوة إلى جمیع المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة العامة التأسیسیة بطریق اإلعالن في صحیفتین یومیتین
محلیتین، تكون إحداھما على األقل باللغة العربیة، وعلى الموقع اإللكتروني للشركة إن وجد، ویجب أن تتم الدعوة خالل

عشرة أیام من تاریخ إغالق باب االكتتاب. 
- یتولى مجلس إدارة الشركة نشر عقد التأسیس والنظام األساسي والقرار الوزاري بالتأسیس في الجریدة الرسمیة، وتقدیم طلب
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لإلدارة المختصة مرفقاً بھ محضر اجتماع الجمعیة التأسیسیة للشركة لقید الشركة في السجل التجاري. 
- تقوم إدارة الشركة بقید الشركة في السجل التجاري.

المادة 6

إجراءات تأسیس شركة التوصیة باألسھم 
یُتبع في شأن إجراءات تأسیس شركة التوصیة باألسھم، ذات اإلجراءات الخاصة بتأسیس شركة المساھمة العامة القطریة.

المادة 7

إجراءات تأسیس شركة ذات مسؤولیة محدودة مكونة من عدة شركاء 
1- یتم تعبئة بیانات وثیقة التأسیس (وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة) وتقدیم طلب التأسیس إلى اإلدارة على النموذج المعتمد

من الوزارة مرفقاً بھ المستندات التالیة: 
- نسخة من البطاقة الشخصیة للشركاء القطریین أو المقیمین (ال یقل عدد الشركاء عن شریكین)، ونسخة من جواز السفر

ساري المفعول بالنسبة للشركاء األجانب، ونسخة من السجل التجاري ساري المفعول بالنسبة لألشخاص المعنویین. 
- موافقة الجھات المختصة في الدولة بالنسبة لألنشطة التي تتطلب موافقات ُمسبقة. 

- الموافقة على حجز االسم التجاري. 
- عند تقدیم حصة عینیة، یجب تقدیم تقریر بتقییم للحصة العینیة على مسؤولیة الشركاء. 

- سند وكالة أو تفویض بالتأسیس متضمناً اسم وجنسیة ومقر الشخص االعتباري مصدقاً علیھ من سفارة قطر في دولة المركز
الرئیسي للشخص االعتباري في الخارج ومترجمة باللغة العربیة إذا كان أحد الشركاء شخصاً اعتباریاً أجنبیاً. 

2- تتولى اإلدارة الموافقة على وثیقة تأسیس الشركة وطباعتھا واعتمادھا بعد االطالع على المستندات المرفقة والتأكد من
استیفاءھا. 

3- توثیق وثیقة التأسیس من الجھة المختصة بالتوثیق. 
4- تقدیم ما یفید إیداع كامل رأس مال الشركة. 

5- قید الشركة في السجل التجاري.

المادة 8

إجراءات تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المكونة من شخص واحد 
1- یتم تعبئة بیانات وثیقة التأسیس (وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة) وتقدیم طلب التأسیس إلى اإلدارة مرفقاً بھ المستندات

التالیة: 
- صورة من البطاقة الشخصیة للمالك (مالك واحد)، أو نسخة من السجل التجاري ساري المفعول إذا كان المالك من

األشخاص المعنویین. 
- موافقة الجھات المختصة في الدولة بالنسبة لألنشطة التي تتطلب موافقات ُمسبقة. 

- الموافقة على حجز االسم التجاري. 
- عند تقدیم حصة عینیة یجب تقدیم تقریر تقییم للحصة العینیة على مسؤولیة المالك. 

- سند وكالة أو تفویض بالتأسیس متضمناً اسم وجنسیة ومقر الشخص المعنوي مصدقاً علیھ من سفارة قطر في دولة المركز
الرئیسي للشخص المعنوي في الخارج ومترجمة باللغة العربیة، إذا ما كان مالك الشركة شخصاً معنویاً أجنبیاً. 
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2- تصدر اإلدارة الموافقة على وثیقة تأسیس الشركة وطباعتھا واعتمادھا بعد االطالع على المستندات المرفقة والتأكد من
استیفاءھا لالشتراطات المقررة. 

3- توثیق وثیقة التأسیس من الجھة المختصة بالتوثیق. 
4- تقدیم ما یفید إیداع كامل رأس مال الشركة. 

5- قید الشركة في السجل التجاري.

المادة 9

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویُعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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