
إجراءات تأسيس شركة المساهمة العامة

المرحلة الثالثة: الجمعية التأسيسية

1- تقديم الطلب:
يخ إغق باب ا�كتتاب بتقديم طلب ل�دارة للموافقة على عقد الجمعية  يقوم المؤسسون أو من يمثلم خل عشرة أيام من تار

العامة التأسيسية، ودعوة ممثل ا�دارة لحضور ا�جتماع على أن يرفق بالطلب ما يلي:

• جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية.
• نسخة إع�ن الدعوة للجمعية العامة التأسيسية التي سيتم إرسالها للمؤسسين والمكتتبين.

يخ توجيه   من تار
ً
• تقوم ا�دارة بالموافقة على مكان وزمان ا�نعقاد بعد التأكد من استيفاء الطلب للمستندات، على أن يكون ميعاد ا�نعقاد خ�ل ث�ثين يوما

الدعوة، وتعين ا�دارة ممثلها في حضور ا�جتماع.

يق ا�ع�ن في صحيفتين يوميتين محليتين إحداهما على ا¡قل  • توجه الشركة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بطر
يخ إغ�ق باب ا�كتتاب. باللغة العربية، وعلى الموقع ا�لكتروني للشركة إن وجد، ويجب أن تتم الدعوة خ�ل عشرة أيام من تار

2- ا�جراءات: 
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Phase 3: Constitutional Assembly 

1- Submission of application: 
The founders or their representatives shall, within ten (10) days from the closing date of the subscription, request the Department’s approval to convene
constitutional assembly and invite the representative of the Department  to attend  the meeting. The following shall be attached with the request:

INCORPORATION OF PUBLIC SHAREHOLDING COMPANY

• Agenda of the constitutional general assembly 
• Copy of the invitation to the constitutional general assembly that is  sent to the founders and subscribers. 

• The Department shall, after having ensured that all documents in relation to the application have been completed, approve 
the date and place set for  the constitutional assembly, provided that the meeting shall be held within thirty (30) days from the 
date on which the  invitation was sent and the Department has assigned its representative to the meeting. 

• The company shall, within ten (10) days from the closing date of the subscription, invite all shareholders to attend the 
constitutional general assembly meeting by announcing it in two daily local newspapers, at least one of which shall be in the 
Arabic language, as well as on the company’s website if available.  

2- Procedures


