
السيد / مدير إدارة مراقبة الشركات                                            المحترم

تحية طيبة وبعد.،

وشكلها القانوني نرجو من سيادتكم الموافقة على تحول شركة :         

         ومقيدة بالسجل التجاري برقم :                                  إلى شركة مساهمة             

و مرفق المستندات ا�تية :

يع � تقل عن ١٠٪  صافية قابلة للتوز
ً
نسخة من آخر ميزانيتين للشركة بحيث تكون الشركة قد حققت من خ�ل مزاولة الغرض الذي أسست من أجله أرباحا

من رأس المال ، وذلك خ�ل السنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل.

يدة الرسمية بالنسبة للشركة المساهمة ). نسخة من عقد التأسيس والنظام ا©ساسي ( نسخة من الجر

Companies Control Departmentإدارة مراقبة الشركات

طلب تحول الشركة إلي شركة مساهمة قطرية / قطرية خاصة

نسخة من السجل التجاري ساري المفعول ويجب أن تكون قد مضت ث�ث سنوات على قيدها في السجل التجاري.

 للتقييم.
ً
يخ الذي يتخذ أساسا  لقواعد التحول إلى شركة مساهمة مع تحديد التار

ً
نسخة من قرار الشركة بالموافقة على تحولها وفقا

يبية لها. نسخة من قرار المحكمة بتقييم صافي أصول الشركة وخصومها والقيمة التقر

موافقة المؤسسين على ناتج صافي أصول وخصوم الشركة وتحديد رأس المال وعدد ا©سم وتوزيعه وتشكيل مجلس ا·دارة.

يخ التحول.   نسخة من مشروع عقد التأسيس والنظام ا©ساسي على أن يتضمن تمهيد بالتسلسل التاريخي للشركة حتى تار

ية في حالة دخول مساهمين جدد. نسخة من بطاقات تحقيق الشخصية للمؤسسين أو السجل التجاري ل½شخاص ا�عتبار

إذا كانت مؤسسة مالية تقديم موافقة مصرف قطر المركزي.

في حالة تعديل ا©سم : موافقة السجل التجاري.

في حالة تحول الشركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة:

نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة بأغلبية ث�ثة أرباع رأس المالعلى ا©قل أو حسب ما ينص عليه النظام
ا©ساسي على تحول الشركة من الجمعية العامة غير العادية للشركة.

تقديم ما يفيد أن القيمة ا©سمية ل½سم المصدرة قد دفعت بالكامل.
يجب أن تنقضي مدة سنتين ماليتين للشركة على ا©قل.

ا�سم المخول بالتوقيع :

الصفة :

التوقيع :

رقم الهاتف :

و أقر بصحة المستندات المقدمة وتحت مسؤوليتي وقد تم تفويض السيد /  

بطاقة شخصية رقم :       في تمثيلها أمام وزارة ا�قتصاد والتجارة.



ملحوظة : قد يتطلب موافقات أو مستندات أخرى حسب ا�حوال ودون أدنى مسؤولية على الوزارة

القواعد وا�جراءات

- الموافقة المبدئية على مشروع عقد التأسيس أو النظام ا©ساسي.

- يتم طباعة العقد أو النظام على نموذج وزارة العدل.

- يتم اعتماده من قبل ا·دارة على أن يتم توثيقه من وزارة العدل.

 به عقد الشركة والنظام ا©ساسي لها ، وذلك على نفقة الشركة.
ً
ير بإع�ن تحول الشركة إلى شركة مساهمة وينشر هذا القرار مرفقا - يصدر قرار من الوز

يدة الرسمية. - يتم التأشير به في السجل التجاري وتقديم طلب بإسم مدير إدارة مراقبة الشركات لنشر التعدي�ت في الجر
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