
إجراءات تأسيس شركة المساهمة العامة

المرحلة الثانية: الدعوة ل�كتتاب العام

 به المستندات ا	تية
ً
1- يتم تقديم طلب الدعوة ل�كتتاب العام إلى ا�دارة مرفقا

• كتاب من المؤسسين أو من يمثلم بالدعوة ل�كتتاب العام.
ية وموقعة من المؤسسين أو من يمثلم. • إع�ن الدعوة ل�كتتاب متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة (77) من قانون الشركات التجار

• موافقة هيئة قطر ل�سواق المالية.
• شهادة من البنك تثبت أن المؤسسين قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل ا�سم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين.

• تأذن ا©دارة بنشر الدعوة ل�كتتاب في صحيفتين يوميتين تكون إحداهما على ا�قل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على ا�قل من بدء ا�كتتاب.

• نشر بيانات ا�كتتاب على الموقع ا©لكتروني للشركة إن وجد، وإدراج عنوان الموقع في ا©ع�ن بالدعوة ل�كتتاب.

يخ إغ�ق باب ا�كتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة ا�سم وبيان بأسمائم وعدد ا�سم  • يخطر المؤسسون ا©دارة خ�ل عشرة أيام من تار
التي اكتتب بها كل منم.

2- ا�جراءات 
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Phase 2: Invitation for the Public Subscription

1- The invitation for public subscription shall be submitted to the Department attached with the following documents

INCORPORATION OF PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

• Invitation letter from the founders or their representatives to the public subscription.
• The announcement of the invitation for public subscription shall be signed by the founders or their representatives and 
include all details stipulated in Article (77) of the Commercial Companies Law 
• Approval of Qatar Financial Markets Authority
• A certificate from the bank proving that the founders have deposited in the company’s account the amounts equivalent 
to the shares they subscribed as founding partners. 

• The Department shall permit the subscription invitation to be published in two daily local newspapers, one of which shall
 be in the Arabic language, at least one week before from the date of subscription. 

• Details of the subscription shall be published on the company’s website, if available, and the website address shall be included in 
the invitation.

• The founders shall, within ten (10) days from the closing date of the subscription, notify the Department of the subscription’s result,  
the amount of money paid by the subscribers ,their names and number of shares subscribed to by each of them.

2- Procedures :


