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1. Companies

In August 2015 the new Commercial/Corporate Law was introduced along with the changes such 
as the minimum capital requirement for limited liability companies which was previously 200,000 
QR. Being familiar with the law, the local market and regulations is a bonus in a state such as Qatar 
for generation of Business/Commercial development. This White paper includes a variety of 
important information regarding the Commercial/Corporate sector.
A Company is a legal entity, allowed by law to appoint and permit a group of people, as sharehold-
ers, to apply to the relevant governmental authority [Ministry of Economy and Commerce] for an 
independent organization to be created. There are different types of companies as listed below:

Limited Liability Company [LLC] :

A LLC no longer requires a minimum capital of 200,000 QR to be established. No capital is required 
under the current Commercial law and regulations. The structure of the company can be based 
around one shareholder who owns 100% of the company and its shares. Both Qatari nationals and 
Foreign Investors may set up an LLC, however, foreign investors must be aware that an exemption is 
to be issued for them to have this privilege and invest in sectors that hold the priority for Qatari 
Nationals. 
A Single person company an “SPC” is an LLC with only one shareholder. A foreign Investor can wholly 
own a SPC if he obtains an exemption to the Foreign Investment Law. This process may take several 
months or years even and success is not always guaranteed.
Another way Foreign Investors may conduct business in Qatar by establishing a company is to have a 
Qatari Partner who owns 51% of the shares in the company, leaving the investor with 49%.  It’s of 
value to add that these percentages do not reflect profit shares.  LLC's may not issue shares or bonds 
even if they were freely transferable,  all of the shareholders must be aware of the transfer and they 
must all be offered transfer by pre-emption or they may waive their rights.
With one of the world’s largest gas reserves, hosting the World Cup 2022 and a robust economic 
profile Investment and business opportunities are expanding in Qatar. The country has and is still 
attracting foreign and international investors and businesses to the region.

Shareholding Company :
 
There are two types’ public shareholdings and private shareholdings:

Public shareholdings must be registered with the Qatar Stock Exchange [QSE] within 12 months of 
being established otherwise the state reserves the right to convert the company to a Private Share-
holding. If a shareholding is registered in the Qatar Stock Exchange [Public] it must have at least 30 
shareholders. There is a minimum capital for Public Shareholdings registered with the Qatar Stock 
Exchange that is 40 million QR. The startup shareholdings must have a capital of 10 million QR before 
registration at the QSE under Article 9 of the Companies Law.
Private shareholdings encompass their own regulations based in Article 207 in the new law which 
was previously the old “Article 68” regime; it is no longer possible to incorporate a public



shareholding company under the new Article 207.  Government or a governmental entities even a 
foreign entity together with the government or a governmental entities can establish a private Share-
holding. These companies can, through their articles of association, contract out of the provisions of 
the Companies Law, allowing for a considerable degree of flexibility such as making the shares of 
foreign investors higher than the standard 49% with the approval of the Ministry of Commerce.

To obtain a Commercial Registration and establish a company in the State of Qatar the 
following is needed:

•   Establish a Memorandum of Understanding and Articles of Association and they must be in Arabic 
as that is the only legal form accepted by the Ministry of Economy and Commerce.
•   Providing bank account details / bank statement of the value of the deposit of the share capital in 
the bank.
•   For foreign companies they must provide the Ministry of Economy and Commerce with a Certifi-
cate of Incorporation that is authenticated and notarized including a power of attorney appointing 
someone to represent the Company here in Qatar.
•   Choosing a new trade name to be approved by the commercial registration officer.
•   Chamber of Commerce registration and the Commercial Registration Certificate. These documents 
are required to prove the companies membership in the Chamber of Commerce.

Once a company has issued its Commercial Registration the share capital is released to 
the main authority to run the company. To complete full registration the following must 
be obtained:

1.  Immigration Card
2.  Signage License
3.  Commercial License

Relevant Authorities for License Approvals: 

•   Industrial Companies- Approval from Ministry of Energy and Industry
•   Law Firms- Approval from the Ministry of Justice
•   Education Institutions- Approval from the Ministry of Education
•   Healthcare entities- Approval from the Ministry of Health
•   Tourism Companies- Approval from Qatar Tourism Authority
•   Engineering Consultancy Office- Approval from Ministry of Municipal Affairs and Agriculture

Branch Office:

For specified government contracts performed by foreign investors. A special exemption is required 
to avoid taxation otherwise branches are fully taxable under Taxation Laws and regulations in the 
state of Qatar. A Qatari partner is not required for a branch office; however, it must be Government 
Qualified by the Ministry of Economy and Commerce. A branch office cannot conduct business with 
Private Sector, all business must be governmental.



Commercial Agency:

A Qatari National is used to distribute products for a company that is not established in Qatar and just 
wishes to sell its products and services in the Qatari Market. A couple of agents may be appointed or 
the company may appoint an Exclusive agent to distribute its products. Registration of Exclusive 
agencies is subject to Commercial Agents Law No. 8 of 2002. Termination of agencies burdens the 
original Company to reward them with compensation even at the expiration of a fixed term. Commis-
sion is awarded to the agents for sales of the product/services even if this was indirect. Those who 
claim to be agents without authoritative registration/permission will be penalized under Commercial 
Law No. 27 of 2006.

Representative Trade Office [RTO]:

The decision [142 of 2006] of The Ministry of Economy and Commerce permits registration and regu-
lation of RTO's. Representative Trade Office is prohibited from conducting business contracts/con-
tractual agreements in Qatar. They can only be generated to promote a foreign company in the Qatari 
market. Any form of business must be conducted by the foreign company being promoted by the 
RTO; the contracts must be formed outside of the State of Qatar. When a business entity has been 
completely established it is required to protect its interests especially when contracting with other 
companies/entities. International company contracts are free to choose the law and jurisdiction 
which will govern that contract. (If they do not choose an applicable law, the contract will automati-
cally be governed by the State of Qatar's Civil Code.)

There is no income tax on personal salaries.

Companies :

The Income Tax Law (No. (21) Of 2009) introduced a withholding tax regime to the State of Qatar and 
it was enforced in January 2010. This law does not apply to the following:

1. Private associations and foundations and private foundations of public interest constituted in 
accordance with the provisions the laws governing each of them.
2. Private bodies registered in the State or registered in another State and authorized to operate in     
the State, provided that they do not aim to achieve profits.
3. Salaries, wages, allowances and the like. 
4. Gross income from legacies and inheritances.

A 10% flat rate income tax is imposed on businesses except for those businesses exclusively owned
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by GCC nationals. It is noteworthy to highlight that Qataris and GCC Partners do not pay tax in busi-
ness. There are cases in which the Qatari government and foreign investors/companies reach special 
agreements with tax rates specified in those agreements, nonetheless if there is no mention of the 
tax percentage an expected 35% is applied in tax.

Imposition of the Tax:

Annual tax shall be imposed on “taxable income derived from sources in the State during the previ-
ous taxable year”. The tax shall be imposed on: 

1. Bank interest and returns realized outside the State provided that they are derived from amounts 
resulting from the activity of the taxpayer in the State
2. Commissions due under agency, brokerage or commercial representation agreements accrued 
outside the State in respect of activities carried on in the State.

Income arising from sources in Qatar includes income arising from: 

•   An activity intended to make profit in Qatar
•   Implementation of contracts
•   Real properties
•   Sale of shares in Qatari companies or companies listed on Qatar Exchange
•   Services supplied to head offices,
•   Branches or associated companies
•   Interest on loans obtained in Qatar
•   Income arising from the exploration
•   Drilling or utilization of natural resources
•   Taxable income in accordance with double taxation treaties. 

Non-residents:

The Tax Law established a new withholding tax regime on payments to non-residents, as follows: 

− 5% (five percent) of the gross amount of royalties and technical fees;
− 7% (seven percent) of the gross amount of interest, commissions, brokerage fees, director’s fees, 
attendance fees and any other payments for services carried out wholly or partly in the State of 
Qatar. 

Exemption:

An exemption may be granted under certain criteria for the period of 6 years in major projects. Qatar 
has tax treaties in place to avoid double taxation, these treaties include countries such as:
•   United Kingdom
•   France



3. Foreign Exchange Restrictions 
& Anti-Money Laundering

•   China
•   Russia

Qatar does not generally have any foreign exchange controls or restrictions on the remittance of 
funds. Foreign investors are free to transfer profits and capital related to their investments, and 
proceeds resulting from the settlement of investment disputes, both into and out of the country.

Law No. (28) Of 2002 on Anti-Money Laundering criminalizes money laundering and imposes sanc-
tions against individuals and institutions committing this crime. This law also established a National 
Anti-Money Laundering Committee to implement the legislation and to promote anti-money laun-
dering efforts. Law No. (3) Of 2004 on Combating Terrorism also contains provisions that criminalize 
money-laundering. These laws, however, remain largely untested within Qatari courts. Both the QFC 
and the QE have their own anti-money laundering regulations.

The Qatar Financial Centre “QFC” is established by the Government of the State of Qatar to initially 
attract international and domestic financial service providers to enable the success of growth within 
the Qatari Markets. The QFC is now not only limited to financial services, there are other sectors in 
the region such as management, recruitment, consultancy, engineering and sports and entertain-
ment. The QFC is operated by the Qatar Financial Centre Authority “QFCA”, which is responsible for 
the business development for the center and provides its administrative functions. Within the QFC 
there is an office for registering limited liability companies and limited liability partnerships within 
the QFC it is also concerned for branches of foreign companies present in the QFC.

There are certain activities that can be performed in the QFC these are divided in to two categories 
under the name Permitted Activities:

1. Regulated
2. Non-Regulated

The regulation process differs depending on the scope of the activities which the applicant firm 
wishes to undertake.

4. QFC



Regulated activities :

Regulated Activities include activities such as insurance, banking, finance that require close and 
continuing analysis to ensure sagacious accuracy and proper conduct of those businesses. 

The following constitute Regulated Activities:

− Deposits 
− Credit facilities
− Custody services
− Managing investments
− Advising on investments
− Arranging credit facilities
− Operating a collective investment fund
− Contract of insurance
− Effecting of insurance. 

 If an applicant wishes to conduct one or more Regulated Activities, it must be:

1. Registered with the Companies Registration Office “CRO”
2. Licensed by the Qatar Financial Centre Authority “QFCA” 
3. Authorized by the Qatar Financial Centre Regulatory Authority “QFCRA”.

An applicant firm may only conduct the particular Regulated Activities if it has been granted a specific 
authorization by the QFCRA.

Non-Regulated Activities :

Non-Regulated Activities are activities which do not require broad supervision. As well as other 
activities which may be specified by the QFCA from time to time, the following are considered to 
be Non-Regulated Activities: 

− Shipping brokers/ agents
− Classification services 
− Investment grading
− Administrative activities of companies generally
− Auditing, accounting, tax, consulting and  legal services
− Activities of holding companies, and the provision, formation, operation and administration of 
trusts and similar arrangements .

In addition, the QFC have indicated that the following types of activities will also be considered for 
registration as Non-Regulated Activities: 



− Information technology consultancy activities
− Advertising agencies
− Architectural activities
− Engineering design activities for industrial process and production
− Engineering related scientific and technical consulting activities 
− Environmental consulting activities
− Media representation services
− Translation and interpretation activities
− Urban planning and landscape architectural activities 
− Accreditation 
− Logistics Planning and Consulting 
− Project Management
− Marketing and Brand Management
− Specialized design activities 
− Event management services 
− Estate planning and will writing 
− Activities of patent and copyright agents other legal activities.

If an applicant firm wishes to conduct one or more Non-Regulated Activities, it must be:

1. Registered with the CRO 
2. Licensed by the QFCA.

Trade secrets are protected under Law No. (5) Of 2005 on the Protection of Secrets of Trade. 
Foreigners have the same rights as Qatari nationals under the Trade Secrets Law, under the condition 
that they are nationals of a state that grants Qatar equivalent treatment.  According to Article 3 of 
the Law, the holder of trade secrets may prevent any person from misusing the secrets protect by the 
provisions of the law. Article 6 states that it is important to take all measures necessary from allowing 
the trade secrets to be revealed to others that are not appointed to learn such information. Article 7 
states that it is not permissible for any person to obtain, use or divulge trade secrets by illegal ways 
without the prior permission of the Trade Secret holder. Anyone who is found guilty in breach of Arti-
cles 6 and 7 of the law  shall be  subject to a penalty not exceeding 1 year imprisonment and a fine 
not exceeding 50,000 QAR. If this breach is committed more than once a maximum penalty is issued.

5. Trade Secrets



7. Property

November 13th 2016 the ruler of the State of Qatar issued Law No 13 of 2016 on protecting personal 
data. According to Article 2 of the new law, the legislation refers only to personal data that is elec-
tronically processed, or extracted in preparation for electronic processing.  It does not apply to 
personal data administered by individuals privately or within a family context, or to any personal data 
gathered for official surveys and statistics. Businesses are now banned from sending direct marketing 
messages electronically without obtaining an individual’s prior consent; organizations must adhere 
to basic data protection responsibilities. This includes articles that require consent from individuals 
before their personal information can be used by an organization. According to Article 17 of the new 
law, the owner or operator of any website related to children must put up a policy about how it man-
ages the information of minors. These website operators must also get the consent of the child’s 
parent when processing their information.

In terms of Property only Qatari Nationals are permitted to own Freehold Property , being the prima-
ry nationals within the State of Qatar. Nationals of the GCC region are permitted to own lands with-
out any restrictions in three elected areas which are Fox Hills, Lusail and Al Khuraj. Other foreigners 
may own real estate only in specific designated projects, such as Pearl-Qatar, and West Bay Lagoon.
A  Leasehold right grants a personal right to the tenant, however, it is only enforceable against the 
owner of the property. The tenant of this kind of property is not permitted by law to register the 
property under his/her name. The contractual relationship that is formulated between the landlord 
and tenant is governed by Law no. 4 of 2008 Regarding Property leasing 4/2008. Doha Municipality 
contains a committee established specifically for lease disputes.
Limited ‘real’ rights are to use or enjoy a possession of another by occupying it, directly and without 
altering it for a specified period of time. Foreigners can obtain these rights in property used for both 
residential and commercial purposes for a period of up to 99 years in specified investment areas 
within the state of Qatar.
To enable transactions within a property/land there must be a valid registration; these transactions 
include but are not limited to, alterations, termination or transfer of rights. The Land Registration 
Department records all rights over land and any changes that might take place in respect of them. All 
the data is saved electronically through an electronic system formulated for this step. Unregistered 
contracts have no value.

6. Data Protection
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ا�عمال التجارية
في دولة قطر



7. الملكية

   التي يديرها ا�فراد بشكل خاص أو في سياق ا�سرة، أو أي بيانات شخصية يتم جمعها لعمليات المسح
وا�حصاءات الرسمية.

ويحظر على الشركات حاليا ارسال رسائل تسويقية الكترونيا بشكل مباشر بدون الحصولعلى موافقة
 مسبقة من ا�فراد؛ ويجب على المؤسسات االلتزام بمسؤوليات حماية البيانات ا�ساسية. ويتضمن
 ذلك المواد التي تتطلب موافقة من ا�فراد قبل استخدام بياناتهم الشخصية من قبل المؤسسة.  و
وفقا للمادة 17 من القانون الجديد، يجب أن يطرح مالك أو مشغل أي موقع عبر االنترنت مرتبطبا�طفال
  سياسة حول كيف تدار المعلومات الخاصة بالصغار. كما يجب أن يحصل مشغلي هذه المواقع أيضا

  على موافقة من أولياء أمر الطفل عند معالجة بياناتهم.

 
فيما يتعلق بالملكية، فإنه يسمح للقطريين فقط التملك الحر للعقارات باعتبارهممواطنين قطريين.
 ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بامتالك ا�راضي بدون أي قيود في ثالث مناطق
  مختارة وهي جبل ثعيلب ولوسيل والخرايج. ويجوز ل¼جانب من قطر، وبحيرة الخليج الغربي. يمنح حق
 استئجار العقارات حقا شخصيا للمستأجر، ولكنه يعتبر نافذ فقط ضد مالك العقار. وال يسمح لمستأجر
  العقار من هذا النوع بموجب القانون بتسجيل العقار باسمه/ اسمها. ويتم تنظيم وإدارة العالقة
  التعاقدية بين المالك والمسـاجر بموجب القانون رقم(4) لسنة 2008 الصادر بشأن تأجير  العقارات
 .4/2008 وتتضمن بلدية الدوحة لجنة أنشئت خصيصا للنزاعات ا�يجارية. ويقصد بالحقوق العقارية
 المحدودة االستخدام أو االنتفاع بحيازة االخرين من خالل شغل العقار، مباشرة وبدون تغييره لفترةزمنية
   محددة.كما يمكن ل¼جانب الحصول على هذه الحقوق في الممتلكات المستخدمة �غراضسكنية أو
   تجارية لمدة تصل إلى 99عام في مجاالت استثمارية محددة داخل قطر.ولتمكين المعامالت في مجال
  العقارات/ا�راضي، يجب أن يكون هناك تسجيل ساري؛ وتتضمن هذه المعامالت على سبيل المثال ال
  الحصر: تعديالت أو إنهاء أو نقل الحقوق. وتقوم دائرة تسجيل ا�راضي بتسجيل جميع الحقوق الخاصة
   با�راضي وأي تغييرات قد تطرأ عليها. وبعدها تحفظ جميع البيانات الكترونيا من خالل نظام الكتروني

  مصمم لهذا ا�جراء. وال يكون للعقود غير المسجلة أي قيمة. 

 



5. ا�سرار التجارية

6. حماية البيانات

•   ا�نشطة المعمارية
•   أنشطة التصميم الهندسي للعمليات الصناعية وا�نتاج

•   ا�نشطة االستشارية العلمية والفنية المرتبطة بالهندسة
•   أنشطة االستشارات البيئية - خدمات التمثيل ا�عالمي

•   أنشطة الترجمة والترجمة الفورية
•   التخطيط الحضري والمناظر الطبيعية وا�نشطة المعمارية

•   االعتمادات والتصديقات
•   التخطيط واالستشارات اللوجستية

•   إدارة المشاريع
•   التسويق وإدارة العالمات التجارية

•   أنشطة التصميم المتخصصة
•   خدمات إدارة ا�حداث والمناسبات

•   التخطيط العقاري وكتابة الوصايا
•   أنشطة براءات االختراع ووكالء الطبع والنشر وا�نشطة القانونية ا�خرى.

إذا كانت الشركة المقدمة للطلب ترغب في إجراء واحد أو أكثر من ا�نشطة الغير خاضعة
للتنظيم، يجب أن تكون:

    1.    مسجلة لدي مكتب تسجيل الشركات.
2.  مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال.

تخضع حماية ا�سرار التجارية �حكام القانون رقم (5) لسنة 2005 الصادر بشأن حماية ا�سرار
 التجارية. كما أن ل¼جانب نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنين القطريين وفقا لقانون ا�سرار
  التجارية، بشرط أن يكونوا رعايا منحتهم الدولة معاملة مماثلة. وفقا للمادة رقم 3  من القانون، يجوز
 لصاحب ا�سرار التجارية منع أي شخص من إساءة استخدام ا�سرار المحمية بموجب أحكام القانون. و 
  تنص المادة 6 على أنه من المهم اتخاذ جميع ا�جراءات الالزمة للسماح  بكشف ا�سرار التجاريةلآلخرين
   الغير معينين لمعرفة تلك المعلومات. كما تنص المادة 7 على أنه ال يجوز �ي شخص الحصول على أو
استخدام أو االفصاح عن ا�سرار التجارية بطرق غير مشروعة دون الحصول على إذن مسبق من صاحب
 السر التجاري. ويخضع أي شخص يثبت مخالفته للمواد 6 و 7 من القانون لعقوبة بالسجن لمدة ال
  تتجاوز عام واحد وبغرامة ال تزيد عن 50,000 ريال قطري. وفي حال ارتكاب هذه المخالفة �كثر من مرة يتم

  اصدار أقصى عقوبة.

في 13 نوفمبر 6102، أصدر أمير دولة قطر القانون رقم 31لسنة 2016 بشأن حماية البيانات الشخصية.
 ووفقا للمادة 2 من القانون الجديد، يشير التشريع فقط إلى البيانات الشخصية التي يتم معالجتها
  الكترونيا أو المستخرجة استعدادا للمعالجة االلكترونية.وال ينطبق هذا القانون على البياناتالشخصية



ا�نشطة الخاضعة للتنظيم:

تتضمن ا�نشطة الخاضعة للتنظيم أنشطة مثل: التأمين وا�عمال المصرفية والمالية التي
 تتطلب تحليل وثيق ومستمر لضمان الدقة الواعية وحسن إدارة تلك ا�عمال. ويشكل ما يلي

 ا�نشطة الخاضعة للتنظيم:

•  الودائع
•   التسهيالت االئتمانية

•   خدمات الرعاية
•   إدارة االستثمارات

•   تقديم المشورة بشأن االستثمارات
•   ترتيب التسهيالت االئتمانية

•   تشغيل صندوق االستثمار الجماعي
•   عقد التأمين

•   إنفاذ التأمين.

إذا رغب مقدم الطلب في إجراء واحد أو أكثر من ا�نشطة التنظيمية، فيجب أن تكون:

    1 .   مسجلة لدي مكتب تسجيل الشركات.
2.  مرخصة من قبل هيئة مركز قطر للمال.

3.   مرخصة من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

يجوز للشركة المقدمة للطلب إجراء ا�نشطة المحددة الخاضعة للتنظيم فقط إذا منحت ترخيص
محدد من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال.

 

ا�نشطة الغير خاضعة للتنظيم :

تعتبر ا�نشطة الغير خاضعة للتنظيم هي ا�نشطة التي ال تتطلب إشراف واسع النطاق . فضال عن
 ا�نشطة ا�خرى التي تحددها هيئة مركز قطر للمال من وقت Ïخر، وفيما يلي ا�نشطة التي تعتبر غير

خاضعة للتنظيم:
  

•   وسطاء/وكالء الشحن
•   خدمات التصنيف
•   تصنيف االستثمار

•   ا�نشطة ا�دارية الخاصة بالشركات بشكل عام
•   خدمات التدقيق والمحاسبة والضرائب واالستشارات والخدمات القانونية

•   أنشطة الشركات القابضة و توفير وصياغة و تشغيل و إدارة االئتمان و الترتيبات المماثلة.

با�ضافة إلى ذلك، يشير مركز قطر للمال إلى أنه يتم النظر في أنواع ا�نشطة التالية أيضا
  لتسجيلها كأنشطة غير خاضعة للتنظيم:

•   أنشطة استشارات تكنولوجيا المعلومات
•   وكاالت االعالن



3. قيود الصرف ا�جنبي ومكافحة غسل ا�موال

4. مركز قطر للمال

•   المملكة المتحدة
•   فرنسا

•   الصين
•   روسيا

 
ال يوجد في قطر بشكل عام ضوابط الصرف ا�جنبي أو قيود على تحويل ا�موال. ويتمتع المستثمرين
 ا�جانب بحرية تحويل ا�رباح ورأس المال المرتبط باستثماراتهم وعائداتهم الناتجة عن تسوية النزاعات

االستثمارية سواء داخل أو خارج البالد.
  

يجرم قانون مكافحة غسل ا�موال رقم(28) لسنة 2002 أي عمليات غسيل ل¼موال ويفرض عقوبات
 على ا�فراد والمؤسسات المتورطة في تلك النوعية من الجرائم. كما أنشأ هذا القانون أيضا لجنة
  مكافحة غسل ا�موال الوطنية لتنفيذ التشريعات وتعزيز جهود مكافحة غسل ا�موال. كما يتضمن 
  القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة ا�رهاب أحكاما تجرم غسل ا�موال. ومع ذلك، لم يتم اختبار

   هذه القوانين إلى حد كبير حتى اÏن داخل المحاكم القطرية. 

كما أن لكل من مركز قطر للمال وسوق قطر لتداول ا�وراقالمالية لوائح مكافحة غسلا�موال الخاصة
 بكل منهما.

أسست حكومة دولة قطر مركز قطر للمال في المقام ا�ول لجذب مقدمي الخدمات المالية الدوليين
 والمحليين لتمكين تحقيق النمو في ا�سواق القطرية. وال يقتصر مركز قطر للمال حاليا فقط  على
  الخدمات المالية، بل يمتد لقطاعات أخرى في المنطقة مثل ا�دارة والتوظيف واالستشارات والهندسة
 و الرياضة والترفيه. و يتم إدارة مركز قطر للمال من قبل هيئة مركز قطر للمال المسؤولة عن تطوير
   أعمال المركز وتوفير الوظائف ا�دارية. وداخل مركز قطر للمال، يوجد مكتب لتسجيل الشركات ذات
 المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل المركز ، فضال عن أنه يختص بفروع

  الشركات ا�جنبية أيضا والموجودة في مركز قطر للمال.

هناك أنشطة معينة يمكن تنفيذها في مركز قطر للمال يمكن تقسيمها إلى فئتين تحت
 اسم ا�نشطة المسموح بها:

1 .   الخاضعة للتنظيم.
2.  الغير خاضعة للتنظيم.

وتختلف عملية التنظيم تبعا لنطاق ا�نشطة التي ترغب الشركة المقدمة للطلب القيام بها.



 تسليط الضوء على أن الشركاء القطريين أو الشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي لن يدفعوا 
 ضريبة على ا�عمال التجارية. و هناك حاالت تبرم فيها الحكومة القطرية والمستثمرين ا�جانب أو
  الشركات ا�جنبية اتفاقيات خاصة  بنسب ضريبية محددة في تلك االتفاقيات، ومع ذلك إذا لم تذكر

  النسبة الضريبية فمن المتوقع تطبيق  نسبة 35 % .
  

فرض الضريبة : 

تفرض الضريبة السنوية على "الدخل الخاضع للضريبة المشتقة من مصادر داخل الدولة خالل  السنة
المالية السابقة". وسوف تفرض الضريبة على:

 
1.   الفائدة المصرفية والعائدات المصرفية التي تم تحقيقها خارج الدولة شريطة أن تكون مشتقة من

  المبالغ الناتجة عن نشاط دافع الضريبة في الدولة .
2.   العموالت المستحقة للوكالة أو الوساطة أو اتفاقيات السجل التجاري و المتحققة خارج الدولة  و

المرتبطة با�نشطة المنفذة داخل الدولة.

الدخل الناتج عن الموارد الموجودة في قطر وتشمل الدخل الناتج عن:

•   النشاط الذي يهدف إلى تحقيق الربح في قطر.
•   تنفيذ العقود.

•   الممتلكات العقارية.
•   بيع ا�سهم في الشركات القطرية أو الشركات المدرجة في سوق قطر لتداول ا�وراق المالية.

•   الخدمات المقدمة للمكاتب الرئيسية.
•   الفروع أو الشركات الزميلة.

•   الفوائد على القروض التي يتم الحصول عليها داخل قطر.
•   الدخل الناتج عن االستكشاف.

•   الحفر أو االستفادة من الموارد الطبيعية.
•   الدخل الخاضع للضريبة وفقا لمعاهدات االزدواج الضريبي.

الغير مقيمين : 

وضع القانون الضريبي ضرائب مقتطعة جديدة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين، على
 النحو التالي:

•   خمسة بالمائة من المبلغ ا�جمالي للعائدات والرسوم الفنية.
 •   سبعة بالمائة من المبلغ ا�جمالي للفائدة والعموالت و رسوم الوساطة و رسوم ا�دارة و أجور

 الحضور و أي مدفوعات أخرى للخدمات المنفذة بشكل كامل أو جزئي في  دولة قطر.

ا�عفاء : 

يمكن منح إعفاء بموجب معايير معينة لمدة 6 سنوات في المشاريع الكبرى. قطر أبرمت
بالفعل معاهدات ضريبية وهي سارية لتجنب االزدواج الضريبي، وقد أبرمت تلك المعاهدات مع

دول مثل:



2. الضرائب

الوكاالت التجارية : 

اعتاد المواطن القطري على توزيع المنتجات الخاصة بشركة غير مؤسسة في قطر حيث يرغب فقط
 في بيع منتجاتها وخدماتها في السوق القطري. ويمكن تعيين اثنين من الوكالء أو يجوز  للشركة
 تعيين وكيل حصري لتوزيع منتجاتها. ويخضع تسجيل الوكاالت الحصرية لقانون الوكالء التجاريين رقم
   8 لسنة .2002 .  ويزيد إنهاء خدمة الوكاالت من عبء الشركة ا�صلية لتعويضها حتى عند انقضاء
 الفترة المحددة. تمنح العمولة للوكالء مقابل بيع المنتجات أو الخدمات حتى إذا كان ذلك بطريقة
   غير مباشرة. كما سيتم معاقبة أولئك الذين يدعون بأنهم وكالء بدون إذن أو تسجيل رسمي بموجب

 القانون التجاري رقم 27 لسنة .2006

مكتب التمثيل التجاري : 

يسمح القرار رقم 142 لسنة 2006 الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة بتسجيل تراخيص ولوائح مكتب
  التمثيل التجاري . ال يجوز لمكتب التمثيل التجاري إبرام عقود تجارية / اتفاقيات تعاقدية في دولة قطر .
و يمكن تأسيسها فقط لتشجيع نشاط الشركات ا�جنبية في السوق القطري. ويجب دعم أي شكل
 من أشكال ا�عمال التي تجريها الشركة ا�جنبية من قبل مكتب التمثيل التجاري؛ كما يجب صياغة
  العقود خارج دولة قطر. عند إنشاء كيان تجاري بالكامل، فإنه يلزم حماية مصالحها وخاصة عند التعاقد 
  مع الشركات / الكيانات ا�خرى. و يكون لعقود الشركات الدولية الحرية في اختيار القانون و التشريع
 الذي ينظم و يحكم العقد. 0(إذا لم يتم اختيار القانون المطبق، فسوف يتم تنظيم العقد بشكل

تلقائي من خالل القانون المدني القطري) .

ال تخضع الرواتب الشخصية للضرائب على الدخل .

الشركات :

يعرض قانون ضريبة الدخل (رقم )21 لسنة 2009 نظام ضرائب مقتطعة بدولة قطر حيث تم دخوله في
حيز النفاذ في يناير .2010 وال يطبق هذا القانون على ما يلي:

 
1 .   المؤسسات و الجمعيات الخاصة و المؤسسات الخاصة ذات النفع العام و التي تأسست وفقا

    �حكام القوانين المرعية.
2.  الكيانات الخاصة المسجلة في الدولة أو المسجلة في دولة أخرى و المرخص لها بالعمل في

 الدولة ، شريطة أال تستهدف تحقيق ا�رباح.
3.  الرواتب و ا�جور والعالوات و البدالت وما شابه ذلك.

4.  الدخل ا�جمالي من التركات و المواريث.

و يتم فرض  10 ضريبة دخل بمعدل ثابت على ا�عمال التجارية بإعفاء تلك ا�عمال المملوكة بشكل
 حصري من قبل أشخاص يحملون جنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. و من المهم



تشمل شركات المساهمة الخاصة لوائح خاصة بها بناء على المادة رقم 207 من القانون الجديد والتي
 كانت تسمى سابقا في النظام القديم "المادة 86"؛ ولم يعد من الممكن تأسيس شركة مساهمة
 عامة بموجب المادة الجديدة .207 ويجوز للحكومة أو الكيانات الحكومية وحتى الكيانات ا�جنبية مع
الحكومة أو الكيانات الحكومية إنشاء شركات مساهمة خاصة. كما يمكن لهذه الشركات، من خالل
  مواد التأسيس الخاصة بها، التعاقد وفقا �حكام قانون الشركات مما يسمح بدرجة كبيرة من المرونة

   مثل جعل نسبة أسهم المستثمرين ا�جانب أكبر من49 بعد الحصول علي موافقة وزارة التجارة.

لغايات استخراج السجل التجاري وإنشاء شركة داخل دولة قطر، فإنه يلزم تحقيق ما يلي:

•  إبرام مذكرة تفاهم ووضع النظام ا�ساسي للشركة باللغة العربية �ن هذا الشكل  القانوني هو
 الوحيد المقبول لدى وزارة االقتصاد والتجارة.

•   توفير تفاصيل الحساب البنكي أو كشوف البنك التي تتضمن إيداع رأس المال لدي البنك.
•   بالنسبة للشركات ا�جنبية، يجب أن تقدم إلى وزارة االقتصاد والتجارة شهادة تأسيس مصدقة و

موثقة إلى جانب توكيل رسمي يعين شخص معين ليمثل الشركة في قطر.
•   اختيار اسم تجاري جديد ليتم اعتماده من قبل مسئول السجل التجاري.

•   التسجيل لدي غرفة التجارة وإصدار السجل التجاري. هذه الوثائق ضرورية �ثبات عضوية الشركة في
 الغرفة التجارية.

بمجرد إصدار السجل التجاري للشركة، يتم تحرير رأس المال للتصرف فيه من قبل إدارة الشركة
 لغايات تشغيل الشركة. والستكمال عملية التسجيل بالكامل، يجب الحصول على ما يلي:

1 .    بطاقة الهجرة.
2.   ترخيص الالفتات.
3.  الرخصة التجارية.

السلطات المعنية بالموافقة على التراخيص :

•   الشركات الصناعية  موافقة من وزارة الطاقة والصناعة
•   مكاتب المحاماة  موافقة من وزارة العدل

•   المؤسسات التعليمية موافقة من وزارة التعليم
•   مؤسسات الرعاية الصحية  موافقة من وزارة الصحة

•   شركات السياحة موافقة من الهيئة العامة للسياحة
•   مكاتب االستشارات الهندسية   موافقة من وزارة الشؤون البلدية والزراعة.

المكتب الفرعي (فرع للشركة) : 

 بالنسبة للعقود الحكومية التي تجرى من قبل المستثمرين الجانب. يلزم الحصول على إعفاء خاص
  لتجنب االزدواج الضريبي وإال فسوف تخضع الفروع للضريبة كاملة بموجب قانون  الضرائب و اللوائح
 المطبقة في دولة قطر. ال يلزم وجود شريك قطري في فرع الشركة؛ ومع ذلك يجب ن يكون يحصل
 أ على موافقة من قبل وزارة االقتصاد والتجارة. وال يمكن لفرع الشركة القيام بأعمال تجارية  مع 

 القطاع الخاص حيث يجب أن تكون جميع أعماله حكومية.



في أغسطس 5102، تم إقرار قانون الشركات/القانون التجاري الجديد إلى جانب تغييرات مثل متطلبات
  الحد ا�دنى من رأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة حيث كان يقدر هذا الحد في الماضي
  بقيمة 200,000 ريال قطري. اللوائح والقوانين المحلية تجعل النشاط التجاري في  السوق المحلي نشاطا
  مجزيا في دولة مثل قطر لغايات تأسيس ا�عمال و التطوير التجاري . و تتضمن هذه الورقة  ا�رشادية

مجموعة متنوعة من المعلومات الهامة المتعلقة بالقطاع التجاري أو الشركات.
تعد الشركة كيانا قانونيا، يجيز لها القانون تعيين مجموعة من ا�شخاص، مثل المساهمين، والسماح
 لهم بتقديم طلب للسلطة الحكومية ذات الصلة [ وزارة االقتصاد والتجارة ] من أجل  إنشاء مؤسسة

 مستقلة. وهناك أنواع مختلفة من الشركات نسردها على النحو التالي:

شركة ذات مسؤولية محدودة (ذ.م.م.) : 

لم تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتطلب حدا  أدنى من رأس المال الذي كان مقدرا بقيمة
 200,000 ريال قطري �نشاؤها.  وال يلزم رأس مال �نشاؤها بموجب القانون واللوائح التجارية الحالية. و
يمكن أن تعتمد بنية الشركة على مساهم واحد يمتلك 100 %  من الشركة و حصصها . ويجوز لكال من

  المستثمرين القطريين وا�جانب إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة، ولكن يجب أن يدرك المستثمر 
 بأنه يجب الحصول على إعفاء / استثناء للحصول علي هذا االمتياز واالستثمار في القطاعات التي لها
   أولوية للمواطنين القطريين. تعد الشركة المكونة من شخص واحد شركة ذات مسؤولية محدودة من
 شخص  واحد فقط. ويمكن للمستثمر ا�جنبي أن يملك شركة من شخص واحد بالكامل إذا حصل على
  إعفاء وفقا لقانون االستثمار ا�جنبي. وقد تستغرق هذه العملية عدة أشهر أو سنوات ، حتى أن نجاحها
 غير مضمون دائما. وهناك طريقة أخرى يمكن للمستثمرين ا�جانب من خاللها القيام بأعمال تجارية
 داخل قطر و هي تأسيس شركة يكون فيها شريك قطري يمتلك51% من حصص الشركة، وترك النسبة

المتبقية 49% للمستثمر. وتكمن قيمتها في أن إضافة هذه النسب ال يعكس أرباح الحصص.
ال تصدر الشركة ذات المسؤولية المحدودة أسهم أو سندات حتى إذا كان يتم تداولها بحرية، ويجب أن
 يكون جميع المساهمين على علم بعملية التداول تلك كما يجب أن يتم عرض ا�سهم المتداولة

 عليهم جميعا وفقا لحق ا�ولوية في الشراء أو يمكنهم التنازل عن حقوقهم.
وتوسع دولة قطر نشاطها باعتبارها واحدة من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، وتستضيف
 كأس العالم في عام 2022 مع ملف اقتصادي يتمتع بفرص استثمارية وتجارية قوية. وتشهد  البالد و ال

 تزال تجتذب المستثمرين والشركات ا�جنبية إلى المنطقة.

الشركة المساهمة :

 يوجد نوعين من شركات المساهمة : شركة مساهمة عامة وشركة مساهمة خاصة.

يجب أن يتم تسجيل الشركة المساهمة العامة في سوق قطر لتداول ا�وراق المالية خالل 12 شهر من
 تاريخ تأسيسها وإال فسيتم تحويل الشركة إلى مساهمة خاصة. وفي حال تسجيل الشركة المساهمة
 في سوق قطر لتداول ا�وراق المالية [عامة] يجب أن تضم 30 مساهم على ا�قل. ويجب أن يكون رأس
  المال المستخدم في تأسيس الشركة 10 مليون ريال قطري قبل تسجيلها في سوق قطر لتداول ا�وراق
 المالية بموجب المادة رقم 9 من قانون الشركات. كما أن الحد ا�دنى لرأس مال شركات المساهمة

 العامة المسجلة في سوق قطر لتداول ا�وراق المالية هو 40 مليون ريال قطري.

1. الشركات
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