
المستندات المطلوبة لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة مكونة من عدة شركاء

يكين)، ونسخة من جواز السفر ساري المفعول بالنسبة  يين أو المقيمين (  يقل عدد الشركاء عن شر نسخة من البطاقة الشخصية للشركاء القطر  •
      للشركاء ا�جانب، ونسخة من السجل التجاري ساري المفعول بالنسبة ل�شخاص المعنويين.

موافقة الجهات المختصة في الدولة بالنسبة ل�نشطة التي تتطلب موافقات ُمسبقة.  •

الموافقة على حجز ا سم التجاري.   •

ير بتقييم للحصة العينية على مسؤولية الشركاء. عند تقديم حصة عينية، يجب تقديم تقر  •

 عليه من سفارة قطر في دولة المركز الرئيسي للشخص
ً
 اسم وجنسية ومقر الشخص ا عتباري مصدقا

ً
سند وكالة أو تفويض بالتأسيس متضمنا  •

.
ً
 أجنبيا

ً
يا  اعتبار

ً
      ا عتباري في الخارج ومترجمة باللغة العربية إذا كان أحد الشركاء شخصا
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INCORPORATION OF A LIMITED LIABILITY COMPANY CONSISTING OF MULTIPLE PARTNERS 
(DOCUMENTS REQUIRED)

• Copy of the personal identification document for each Qatari or resident partners (the number of partners shall not be less than 2 
partners), copy of a valid passport for each foreign partners, as well as a  copy of valid Commercial Registry for legal persons.  

• Approval of the competent authority   in the State for activities that require prior authorizations.

• Approval for reserving tradename.  

• An expert’s report on the valuation of the in- kind shares shall be submitted at the responsibility of the partners when presenting 
in-kind shares. 

• In the event one of the founders is a foreign legal person, a power of attorney or an authorization for incorporation shall be 
submitted provided it includes the name, nationality and address of the legal person and it is authenticated by the Embassy of the State 
of Qatar in the country where the headquarters of the company overseas is located (if any). A translation must be provided if the 
document is in a language other than Arabic.


