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مكتــب عيســى الســليطي للمحامــاة هــو مكتــب محامــاة 
ــة قطــر يقــدم خدمــات  مرمــوق مقــره فــي الدوحــة بدول
قانونيــة  خدمــات  المكتــب  يقــدم  متكاملــة.  قانونيــة 
القطاعــات  مــن  فــي مجموعــة متنوعــة  واعيــة وفّعالــة 
التجاريــة  والقطاعــات  الشــركات  منازعــات  ضمنهــا  مــن 
وقطاعــات االســتثمار والتمويــل وقطاعــات المقــاوالت 

والجنائيــة. العماليــة  والمنازعــات  والرياضــة 

والمحاميــن  المستشــارين  مــن  كوكبــة  مكتبنــا  لــدى 
ــا علــى  ــد عــن 30 عاًم ــرة تزي ــن والموهوبيــن بخب المتميزي
نظــام  مكتبنــا  وضــع  والدولــي.  المحلــي  المســتويين 
جــودة ذا كفــاءة وفعاليــة والــذي نتبعــه وننفــذه بحذافيــره 
جــودة ال  ذات  خدمــات  توفيــر  أهدافنــا وضمــان  لتلبيــة 

مثيــل لهــا.

قانونيــة  بمشــورة  موكلينــا  تزويــد  فــي  رؤيتنــا  تتمثــل 
ــرة والدراســة وتمثيــل قانونــي مهنــي  قائمــة علــى الخب
تحقيــق  اإلدارة  ومجالــس  السياســات  لمقــرري  يتيــح 
أهدافهــم مــع تقليــل المخاطــر المرتبطــة بالقانــون إلــى 
أدنــى حــد. يلتــزم المكتــب بالنزاهــة فــي ســلوكه المهني 
ويــؤدي واجبــه فــي تمثيــل موكليــه بــكل قــوة وضــراوة. 
ونــدرك تماًمــا التزاماتنــا تجــاه نحقيــق  العــدل والعمل على 

حــل المشــكلت بطريقــة منطقيــة  وســلمية وفّعالــة.
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لمحة عامة عن مكتب عيسى السليطي للمحاماة مقدمة

WWW.ESLAA.COM

يشــّرفنا تقديــم دليلنــا لممارســة أنشــطة األعمــال فــي 
علــى  مفيــدة  عامــة  نظــرة  يقــّدم  والــذي  قطــر  دولــة 
تأســيس  عنــد  مراعاتهــا  الواجــب  الرئيســية  االعتبــارات 
ــة قطــر دائمــة النمــو  نشــاط أعمــال ومباشــرته فــي دول
خبــراء  مــن  يتألــف  فريــق  الدليــل  هــذا  أعــد  والتطــّور. 
ــرد علــى األســئلة التــي يهتــم  قانونييــن ويرمــي إلــى ال
بهــا المســتثمرون عندمــا يفكــرون فــي االســتثمار فــي 

قطــر أو تأســيس نشــاط أعمــال فيهــا.

تقــع دولــة قطــر فــي مصــاف الــدول األكثــر نمــًوا عالمًيــا 
فــي الوقــت الحالــي لمــا تتمتــع بــه مــن اقتصــاد قــوي 
ووفــرة مــن المشــاريع الخاصــة والعامــة ولوائــح وقوانيــن 
موضوعــه حديًثــا، وكل ذلــك يعمــل علــى تحفيــز وتشــجيع 
تأســيس  علــى  والمســتثمرين  الشــركات  أصحــاب 
شــركاتهم فــي دولــة قطــر أو ضــخ اســتثماراتهم فيهــا 

ثــم تحقيــق النمــو واالزدهــار.

رغــم كــون مكتــب عيســى الســليطي للمحامــاة حديــث 
ــه أحــد أســرع مكاتــب المحامــاة نمــًوا  العهــد نســبًيا، إال أن
فــي  متخصــص  المكتــب  أن  وبمــا  قطــر.  دولــة  فــي 
القانــون الرياضــي، فلديــه نظــره مســتقبلية متفائلــة إلــى 
كأس العالــم 2022 الــذي ســيقام فــي قطــر والفــرص 
المصاحبــة لــه، حيــث سيســعى العديــد مــن المســتثمرين 

إليجــاد هــذه الفــرص واســتغللها فــي دولــة قطــر.

ويحدونــا األمــل فــي أن تســتفيد مــن هــذا الدليــل وأن 
والتجــاري  القانونــي  للجانــب  أوضــح  بفهــم  منــه  تخــرج 

لدولــة قطــر.

2
مقدمة

السيد/ عيسى محمد السليطي
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تحتــل دولــة قطــر المرتبــة 77 عالمًيــا فــي مؤشــر ســهولة 
البنــك  لتقريــر  وفًقــا   ،2020 لعــام  األعمــال  ممارســة 
تفكــر  كنــت  وإذا   .2019 أكتوبــر  فــي  الصــادر  الدولــي 
فــي تأســيس شــركة فــي دولــة قطــر، فســتكون بحاجــة 
بمســؤولياتك  الوفــاء  مــن  للتأكــد  الخبــراء  الستشــارة 
القانونيــة وبــدء نشــاط أعمالــك فــي دولــة قطــر بشــكل 

صحيــح وســليم.

عيســى  لمكتــب  القانونــي  الفريــق  دور  يأتــي  وهنــا 
الســليطي للمحامــاة المســتعد دوًمــا إلســداء المشــورة 
المتميــزه مــن ذوى الخبــره ومســاعدتك فــي كل مرحلــة 
للنمــو  ونظــًرا  شــركتك.  تأســيس  عمليــة  مراحــل  مــن 
ــز لدولــة قطــر، فــإن حكومتهــا تشــجع  االقتصــادي المتمّي
الشــركات األجنبيــة الناشــئة وتقــف فــي ظهرهــا. الوقــت 
الحالــي هــو أفضــل وقــت لتوســيع نطــاق نشــاط أعمالــك 

ــة قطــر.  ــدء تأســيس شــركة فــي دول ــي أو لب الحال
فــي  نشــاطك  توســيع  فــي  تفكــر  عندمــا  وبالمقابــل، 
ــة  ــات القانوني ــة األخــرى، قــد تثبــط عزيمتــك المتطلب دول
المختلفــة التــي قــد تبــدو معقــده بعــض الشــيء لغيــر 
الخبــراء. ولكــن إذا اســتعنت بخدمــات مكتبنــا لتأســيس 
وحلولــه،  المســتنيرة  القانونيــة  ومشــورته  الشــركات 
يمكننــا أن نكفــل بــدء نشــاط أعمالــك الجديــد بكل ســهوله 

ومرونــه.

وباإلضافــة إلــى خدمــات بــدء أنشــطة األعمــال وتأســيس 
الشــركات، يقــدم مكتــب عيســى الســليطي للمحامــاة 
أيًضــا خدمــات استشــارية مــن أجــل مســاعدتك فــي إنشــاء 

نــوع نشــاط األعمــال األكثــر ملءمــة لعرضــك.

الحصــار  خــلل  أنــه  بالذكــر  الجديــر  مــن  انــه  وأخيــًرا، 
السياســي التجــاري المفــروض علــى دولــة قطــر فــي 

3
لمحة عامة عن دولة 

قطر

عــام 2017، كان مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي لقطــر بنحــو 2.2٪ فــي المتوســط   وصــواًل 
إلــى عــام 2021. كمــا أشــار البنــك المركــزي للدولــة 
إلــى أن تدفقــات رأس المــال األجنبــي »قــد عــادت« 
بدايــة  منــذ  تحّســنت«  قــد  المصرفيــة  »الســيولة  و 
الحصــار السياســى علــى دولــه قطــر وهــذا يدلــل علــى 
مــدى مرونــة وقــوة االقتصــاد القطــري فيمــا يتعلــق 

األعمــال. بممارســة 

3.1 الخلفية

لشــبه  الشــرقي  الســاحل  علــى  قطــر  دولــة  تقــع 
الجزيــرة العربيــة. يحدهــا مــن الجنــوب المملكــة العربيــة 
الســعودية ومــن الشــمال والشــرق والغــرب الخليــج 
العربــي. يوجــد بالدولــة ســبع مــدن وعاصمتهــا الدوحــة. 
العربيــة،  اللغــة  هــي  قطــر  لدولــة  الرســمية  اللغــة 
وعملتهــا الرســمية هــي الريــال القطــري. تحكــم عائلــة 
عندمــا  العشــرين  القــرن  أوائــل  منــذ  ثانــي قطــر  آل 
الوقــت،  ذلــك  بريطانيــة. وفــي  أصبحــت مســتعمرة 
هــي  قطــر  دولــة  فــي  الرئيســية  الصناعــة  كانــت 
 ،1939 عــام  وفــي  األســماك.  وصيــد  اللؤلــؤ  صيــد 
ــم اكتشــاف النفــط فــي دخــان. حصلــت قطــر علــى  ت
ذات  دولــة  وأصبحــت   1971 عــام  فــي  اســتقللها 
ســيادة كاملــة بعــد إعــلن بريطانيــا ســحب قواتهــا مــن 
تحّولــت  الســويس.  الواقعــة شــرق  المناطــق  جميــع 
قطــر حينهــا إلــى دولــة مســتقلة بثــروة هائلــة مــن 

النفــط والغــاز  عائــدات 
الطبيعــي. والقطــاع االقتصــادي الرئيســي فــي قطــر 
النفــط والغــاز  عائــدات  النفــط والغــاز. وبســبب  هــو 
فــي  الــدول  مــن  واحــدة  قطــر  أصبحــت  الطبيعــي 
نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي، فضــًل عــن كونهــا 

واحــدة مــن أســرع االقتصــادات نمــًوا.

3.2 ما الذي يمّيز قطر لممارسة األعمال 
فيها؟

تظــل دولــة قطــر واحــدة مــن أســرع االقتصــادات نمــًوا 
فــي العالــم وتقــدم مجموعــة متنوعــة وواســعة مــن 
الجــزء  والغــاز  النفــط  كــون  ورغــم  االســتثمار.  آفــاق 
أن  إال  اإلجمالــي،  المحلــي  للناتــج  األكبــر  والمكــون 
دولــة قطــر تشــجع وترغــب فــي تشــجيع االســتثمارات 
الماليــة  القطاعــات  القطاعــات، ومنهــا  فــي مختلــف 
الصناعيــة  والقطاعــات  والــوكاالت  والعقاريــة 
واالســتثمار الدولــي وتشــجيع االبتــكار والتجــارة الحــرة 
والمنافســة والوصــول المفتــوح إلــى المــوارد التــي 
ســتحقق التنميــة االقتصاديــة علــى المــدى الطويــل 
فــي دولــة قطــر وســتضمن االســتمرار فــي ذلــك.

لمحة عامة عن دولة قطر لمحة عامة عن دولة قطر
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تأسيس وهيكل الشركات لمحة عامة عن قطر

4.1 أنواع الشركات

عندمــا يأتــي األمــر لنــوع الكيــان التجــاري رغبــه فــي 
قطــر  دولــة  فــي  المســتثمرين  فأمــام  تأسيســه 
خيــارات عديــدة للختيــار مــن بينهــا. االختيــار مشــروط 
المــال،  ورأس  المساهمين/المؤسســين  بعــدد 
وفــي بعــض الحــاالت، خطــط توســيع رأس المــال 
المذكــور. تلبــي هيــاكل األعمــال المتاحــة العديــد 
القانونيــة  الكيانــات  مــن  األعمــال،  متطلبــات  مــن 
يمكــن  التــي  الضخمــة  الشــركات  إلــى  الصغيــرة 
المختلفــة  األنــواع  يلــي  فيمــا  أســهمها.  تــداول 
مــن الشــركات األكثــر اســتخداًما فــي دولــة قطــر 
والمدعومــة بقانــون الشــركات1 والقــرار الــوزاري2 

4
تأسيس وهيكل 

الشركات

4.2 شركة ذات مسؤولية محدودة

)»ذ.م.م.«(  المحــدودة  المســؤولية  ذات  الشــركة 
هــي الخيــار األكثرانتشــارا  لتأســيس شــركة فــي 
مــن  تتالــف  التــي  الشــركه  قطر.وهــى  دولــة 
شــخص واحــد اواكثــر واليزيــد فيهــا عــدد الشــركاء 
عــن خمســين شــخصا واليســال اى شــريك االبقــدر 
حصتــه فــي راس المــال والتكــون حصــص الشــركاء 

فيهــا أوراقــا ماليــه قابلــه للتــداول.
التأســيس بهيــكل شــركة ذات مســؤولية محــدودة 
مســموح فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد تقريًبــا. 
كل  حصــة  علــى  المســاهمين  مســؤولية  تقتصــر 

منهــم فــي رأس المــال. 

القطــري  غيــر  للفــرد  يجــوز  ال  قطــر،  دولــة  فــي 
االســتثمار إال مــن خــلل وســيط شــركة تأسســت 
مواطــن  فيهــا  يمتلــك  والتــي  قطــر،  دولــة  فــي 
قطــري واحــد أو أكثــر  مــا ال يقــل عــن 51٪ مــن رأس 
يمكــن  ال  وعليــه   .٪100 قطريــة  شــركة  أو  المــال 
49٪مــن  مــن  أكثــر  تمّلــك  األجانــب  للمســتثمرين 
راس مــال الشــركه بيــد أنــه ورغــم مــن أن القانــون ال 
يســمح للمســاهمين األجانــب بتمّلــك أكثــر مــن ٪49 
مــن األســهم، إال أنــه يمكنهــم االتفــاق علــى توزيــع 

األربــاح بشــكل مختلــف. 

الشــريك  بيــن  االتفــاق  يمكــن  أنــه  يعنــي  وهــذا 
علــى  األجنبــي  والشــريك  المحلــي  القطــري 
الشــروط واألحــكام المتعلقــة بكيفيــة توزيــع األربــاح 
ذات  الشــركة  علــى  التعــرف  يتــم  بينهمــا  فيمــا 
المســؤولية المحــدودة بموجــب النظــام األساســي 
للشــركة والمســمى بعقد تأســيس الشــركه، الذي 
يحــدد شــروط الحوكمــة والمســائل ذات الصلة. يجب 
صياغــة النظــام األساســي للشــركة باللغــة العربيــة، 
مــع خيــار وجــود نســخة موازيــة باللغــة اإلنجليزيــة، ثــم 
يتعيــن اعتمــاده مــن قبــل وزارة التجــارة والصناعــة 

وتصديقــه أمــام وزارة العــدل.

ال تجــوز للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة زيــادة 
رأس المــال عــن طريــق االكتتــاب العــام وال يجــوز لهــا 
إصــدار أســهم أو ســندات قابلــة للتــداول. يتمتــع 
لشــراء  وقائيــة  بحقــوق  الحاليــون  المســاهمون 
وتأميــن أي أســهم معروضــة للبيــع إال إذا تــم التنازل 

عــن الحــق صراحــة. 1  قانون رقم )11( لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية
2  القرار الوزاري رقم )72( لسنة 2019 بشأن إجراءات تأسيس الشركات 
وفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم )11( لسنة 

2015
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4.3 شركة مساهمة عامة وخاصة

خمســة  مــن  العامــة  المســاهمة  الشــركة  تتكــون 
المــال  لــرأس  األدنــى  الحــد  األقــل.  علــى  أعضــاء 
المطلــوب هــو 10 مليــون ريــال قطــري ينقســم 
ال  متســاوية  اســمية  أســهم  إلــى  المــال  رأس 
تقــل قيمتهــا عــن 1 ريــال قطــري وال تتجــاوز 100 
ريــال قطــري. وعــادة يكــون الغــرض مــن الشــركات 
المســاهمة العامــة هــو إمكانيــة اإلدراج فــي بورصة 
قطــر أو إمكانيــة وجــود عــدد أكبــر مــن المســاهمين 

كمــا أنهــا مناســبة لتنفيــذ المشــاريع الكبــرى.

الخاصــة مــن خمســة  المســاهمة  الشــركة  تتكــون 
المــال  لــرأس  األدنــى  الحــد  األقــل.  علــى  أعضــاء 
ينقســم  ريــال قطــري.  المطلــوب هــو 2 مليــون 
رأس المــال إلــى أســهم اســمية متســاوية ال تقــل 
قيمتهــا عــن 1 ريــال قطــري وال تتجــاوز 100 ريــال 
قطــري. وال يجــوز طــرح هــذه األســهم للكتتــاب 

العــام.

المســاهمة  الشــركات  مــن  الغــرض  يكــون  وعــادة 
مــن  أكبــر  عــدد  وجــود  إمكانيــة  هــو  الخاصــة 
ــذ المشــاريع  المســاهمين كمــا أنهــا مناســبة لتنفي

الكبــرى.

 
4.4 الفرع

الفــرع هــو جــزء مــن الشــركة ســواء كانــت قطريــه 
ام اجنبيــة، وفــرع الشــركه االجنبيــه  يتــم تســجيله 
فــي دولــة قطــر وال يتطلــب وجــود شــركة قطريــة 
و/أو مملوكــة لمواطــن قطــري كشــريك محلــي. ال 
تعتبــر الفــروع كيانــات قانونيــة منفصلــة عــن الشــركة 
األم. تســمح اللوائــح التنظيميــة القطرية للشــركات 
ــة بإنشــاء فــرع لهــا فــي قطــر إذا كان لتلــك  األجنبي
الشــركات عقــد حكومــي قانونــي لتنفيــذ مشــروع 

معيــن.

ال تعتبــر حكومــة دولــة قطــر الفــرع منشــأة دائمــة. 
يمكــن ألي شــركة أجنبيــة أن تنشــئ فرًعــا لهــا فــي 
التــي وضعتهــا  باللوائــح  االلتــزام  مــع  دولــة قطــر 
وزارة التجــارة والصناعــة، بمــا فــي ذلــك إغــلق الفــرع 
عنــد انتهــاء العقــد مــا لــم يتــم إبــرام عقــد متزامــن. 
تخضــع المكاتــب الفرعيــة للضريبــة مــا لــم تمنــح إعفاًء 

خاًصــا.

مكتــب الفــرع ال يخضــع لمتطلبــات رأس المــال. ال 
تجــاري  بــأي نشــاط  القيــام  الفــرع  يمكــن لمكاتــب 
آخــر فــي دولــة قطــر خــارج نطــاق العقــد ومــده بقــاء 
يمكــن  ال  ولذلــك،  العقــد.  بمــدة  مرتبطــه  الفــرع 
للشــركة العمــل أو قبــول الفــرص داخــل القطــاع 
الخــاص ويجــب إغــلق الفــرع عنــد االنتهــاء مــن العقــد 

األخيــر.

4.5 مركز قطر للمال

تــم إنشــاء مركــز قطــر للمــال بموجــب القانــون رقــم 
7 لســنه 2005 وتعديلتــه بموجــب القانــون رقــم 
2لســنه2009 ولهيئــة المركــز صلحيــة إبــرام العقــود 
عليهــا،  مدعــى  أو  مدعيــة  بصفتهــا  والتقاضــي 
وامتــلك وتأجيــر األصــول بجميــع أنواعهــا، وتحمــل 
القيــام  عــن  الناشــئة  وااللتزامــات  المســئوليات 
بأنشــطتها )مــع مراعــاة أحــكام المــادة )16( مــن هــذا 

القانــون( دون أي مســئولية للدولــة عــن ذلــك.  

والشــركات  المؤسســات  لجــذب  المركــز  يعمــل 
فــي  أعمــال  أنشــطة  لتأســيس  الدوليــة  الماليــة 
مركــز  فئتهــا«.  فــي  »األفضــل  دوليــة هــي  بيئــة 
قطــر للمــال هــو ســلطة رئيســية يمكــن مــن خللهــا 
مــع  دولــة قطــر  فــي  األعمــال  أنشــطة  ممارســة 
الســماح بملكيــة أجنبيــة بنســبة 100٪. يقــع مركــز 
قطــر للمــال فــي الدوحــة، ويوفــر منصــة للشــركات 
األعمــال  أنشــطة  وممارســة  شــركات  لتأســيس 
داخــل دولــة قطــر والمنطقــة. ومــن الموّضــح أعــله، 
فــإن ميــزة تأســيس الشــركة فــي مركــز قطــر للمــال 
قانونيــة  عمــل  لبيئــة  تخضــع  الشــركات  أن  هــي 
تســمح  والتــي  منفصلــة،  وضريبيــة  وتنظيميــة 
إلــى  التملــك األجنبــي بنســبة تصــل  بالحــق فــي 
100٪، وإمكانيــة تحويــل األربــاح بأكملهــا إلــى الخــارج 
وضريبــة علــى الشــركات ال تتجــاوز 10٪ علــى األربــاح 

المحلــي.

يمكــن تأســيس عــدة أنــواع مختلفــة مــن الهيــاكل 
القانونيــة تحــت مظلــة مركــز قطــر للمــال، وهــي 
األغــراض  ذات  والشــركات  القابضــة  الشــركات 
المحــدودة  المســؤولية  ذات  والشــركات  الخاصــة 
بشــكل أساســي للخدمــات بيــن الشــركات )علــى 
ســبيل المثــال، ال يمكــن تأســيس شــركة إنشــاءات 
تحــت مظلــة مركــز قطــر للمــال( واألنشــطة الماليــة.

أكثــر مــن 650 شــركة محليــة ودوليــة  يوجــد حالًيــا 
مســجلة فــي مركــز قطــر للمال، من بينها الشــركات 
االســتثمارية والمصــارف الخاصــة وشــركات التأميــن 
وإدارة األصــول ومقدمــي الخدمــات االستشــارية 
وشــركات الخدمــات الماليــة. يجــب أن تنــدرج الشــركة 
األنشــطة  أحــد  ضمــن  التســجيل  فــي  الراغبــة 
متناســبة  تكــون  أن  ويجــب  بهــا،  المســموح 
بعــد  للمــال.  مركــز قطــر  أهــداف  مــع  اســتراتيجًيا 
التقديــم األولــي، يتــم دراســة أوراق الشــركة واتخاذ 
قــرار بشــأن مــا إذا كان نشــاط الشــركة مســموح بــه 

ضمــن البيئــة القانونيــة لمركــز قطــر للمــال.

تعمــل  تنظيميــة  بيئــة  للمــال  قطــر  مركــز  يوفــر 
الماليــة  للمراكــز  الدوليــة  المعاييــر  أفضــل  وفــق 
مــن نفــس النــوع. الهيئــة التنظيميــة لمركــز قطــر 
للمــال هــي المســؤولة عــن تطويــر وإدارة وتطبيــق 
الكفــاءة  مبــادئ  أســاس  علــى  التنظيميــة  البيئــة 

والنزاهــة. والشــفافية 

يتعين على الشــركة الراغبة في التســجيل الحصول 
علــى أماكــن عمــل داخــل المبنــى المخصــص مــن 
قبــل مركــز قطــر للمــال ألنشــطة الشــركة. تتضمــن 
المحليــة،  لألعمــال  خطــط  إعــداد  التقديــم  عمليــة 
بأمــور  المتعلقــة  السياســات  مراجعــة  أو  وإعــداد 
األمــوال،  غســل  ومكافحــة  البيانــات  حمايــة  مثــل 
والتأكــد مــن أن عقــود العمــل متوافقــة مــع القواعــد 

واللوائــح ذات الصلــة.

أنشأ مركز قطر للمال بيئة قانونية عالمية مدعومة 
المدنيــة  المحكمــة  فــى  يتمثــل  مســتقل  بقضــاء 
للمــال.1  قطــر  مركــز  تنظيــم  ومحكمــة  والتجاريــة 
وتشــمل البيئــة القانونيــة: قانــون مركــز قطــر للمــال 
الخــاص، ولوائــح مركــز قطــر للمــال، وبيئــة تشــغيل 
شــفافة يســهل الوصــول إليهــا والتنبــؤ بإجراءاتهــا 

1 هيئة مركز قطر للمال هي الذراع التجارية لمركز قطر للمال. هيئة 
مركز قطر للمال هي المسؤولة عن قيادة التوسع في قطاع 

الخدمات المالية في قطر وتطوير العلقات مع المجتمع المالي 
اإلقليمي والعالمي. تلتزم هيئة مركز قطر للمال بجذب مؤسسات 

وشركات الخدمات المالية مرموقة، وتوظيف فريق عالي الكفاءة 
والفعالية، وضمان تحديث قواعدها وإرشاداتها لتلبية احتياجات 

العملء من رجال األعمال في مركز قطر للمال.
2 القانــون القطــري رقــم )34( لســنة 2005 والمعــدل بالمرســوم بقانــون 

رقــم )21( لســنة 2017

مبنيــة علــى القانــون العــام اإلنجليــزي لكونــه واحــدًا 
مــن أكثــر األنظمــة القانونيــة المعروفــة عالميــًا، وبــه 
نعــزز التزامنــا بالعمــل وفقــًا إلطــار قانونــي شــفاف 
وواضــح فيمــا يتعلــق بالضرائــب وفــض المنازعــات. 
إن البيئــة القانونيــة والتجاريــة التــي يقدمهــا المركــز 
تعتبــر مألوفــة لــدى معظــم الشــركات العاملــة فــي 
المراكــز الماليــة المعروفــة حــول العالــم وســلطة 

قضائيــة مســتقلة.

للمــال  قطــر  لمركــز  الضريبــي  النظــام  يشــتمل 
علــى  ضريبــة  التاليــة:  الرئيســية  الميــزات  علــى 
المحليــة،  األربــاح  علــى   ٪10 تتجــاوز  ال  الشــركات 
عــدم وجــود ضرائــب مســتقطعة علــى مدفوعــات 
عــدم  الملكيــة،  وعوائــد  والفوائــد  األســهم  أربــاح 
وجــود ضرائــب علــى أربــاح رأس المــال فيمــا يتعلــق 
بمعظــم عمليــات التصــرف فــي األســهم، خدمــة 
ــد الوضــع الضريبــي، إمكانيــة  القــرار المســبق لتحدي
الوصــول إلــى شــبكة قطــر التــي تضــم أكثــر مــن 60 
اتفاقيــة ضريبيــة مزدوجــة، ونظــام ضريبــي خــاص.

التجاريــة  الــذراع  هــي  للمــال  مركــز قطــر  1 هيئــة 
لمركــز قطــر للمــال. هيئــة مركــز قطــر للمــال هــي 
المســؤولة عــن قيــادة التوســع فــي قطــاع الخدمات 
الماليــة فــي قطــر وتطويــر العلقــات مــع المجتمــع 
المالــي اإلقليمــي والعالمــي. تلتــزم هيئــة مركــز 
قطــر للمــال بجــذب مؤسســات وشــركات الخدمــات 
الماليــة مرموقــة، وتوظيــف فريــق عالــي الكفــاءة 
والفعاليــة، وضمــان تحديــث قواعدهــا وإرشــاداتها 
لتلبيــة احتياجــات العمــلء مــن رجــال األعمــال فــي 

مركــز قطــر للمــال.

4.6 هيئة المناطق الحرة - قطر

)QFZ(لتلئــم  الحــرة  المناطــق  هيئــة  إنشــاء  تــم 
الخدمــات اللوجســتية والتجاريــة والمــواد الكيميائيــة 
التكنولوجيــا.  قطــاع  صناعــات  مــن  الناتجــة  التــي 
هيئــة المناطــق الحــرة فــي دولــة قطــر هــي هيئــة 
مســتقلة تــم إنشــاؤها فــي عــام 2018 لإلشــراف 
العالمــي  المســتوى  ذات  الحــرة  المناطــق  علــى 

وتنظيمهــا فــي دولــة قطــر.

تأسيس وهيكل الشركات تأسيس وهيكل الشركات

https://www.eslaa.com/ar/
https://www.qfc.qa/ar
https://qfz.gov.qa/ar/
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5.1 االستثمار األجنبي

صــدر حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد 
آل ثانــي أميــر البــلد المفدى، قانون رقم )1( لســنة 
20191، والــذي يتيــح للشــركات واألفــراد األجانــب 
فرصــة االســتثمار فــي جميع القطاعــات االقتصادية 
تقريًبــا فــي دولــة قطــر. قانــون االســتثمار األجنبــي 
الجديــد فــي قطــر قلــب الموازيــن تماًما ألنه يســمح 
تصــل  بنســبة  الشــركات  بتملــك  القطرييــن  لغيــر 
إلــى 100٪ فــي أي قطــاع؛ مــا عــدا البنوك وشــركات 
التأميــن والــوكاالت التجاريــة، عــدا مــا يســتثنى منهــا 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء وأيــة مجــاالت أخــرى يصــدر 

بهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء.2

ونــص القانــون علــى إعفــاء المشــاريع االســتثمارية 
غيــر القطريــة مــن الرســوم الجمركيــة علــى وارداتهــا 
التــي تســتوردها  اللزمــة  والمعــدات  مــن اآلالت 
لمنشــآتها. كمــا أصــدر حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ 
المفــدى  البــلد  أميــر  ثانــي  آل  حمــد  بــن  تميــم 
القانــون رقــم )2( لســنة 2019 شــأن دعــم تنافســية 
المنتجــات الوطنيــة ومكافحــة الممارســات الضــارة 

بهــا فــي التجــارة الدوليــة.

5
االستثمار في دولة 

قطر

1 قانون رقم )1( لسنة 2019 بشأن بتنظيم استثمار رأس المال غير 
القطري في النشاط االقتصادي

2 المرجع نفسه - المادة 4

3 القرار الوزاري رقم )44( لسنة 2020 بشأن اللئحة التنفيذية للقانون 
رقم )1( لسنة 2019 بشأن بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري 

في النشاط االقتصادي

بــن  وأكــد وزيــر االقتصــاد والتجــارة، الشــيخ أحمــد 
جاســم، أن القانــون يدفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة 
فــي  قطــر  مكانــة  يعــزز  »القانــون  األمــام.  إلــى 
مــن  كواحــدة  العالميــة  االقتصاديــة  المؤشــرات 

األعمــال.« أنشــطة  تســهل  التــي  الــدول 

5.2 المنح و/أو الحوافز

يقــدم القانــون العديــد مــن الحوافــز االســتثمارية 
بمــا فــي ذلــك تخصيــص األراضــي للمســتثمرين غير 
القطرييــن لتأســيس شــركاتهم مــن خــلل االنتفــاع 
أو اإليجــار وفًقــا للقواعــد واللوائــح المعمــول بهــا. 
والحريــة  االســتقلل  بمنحهــا  قطــر  دولــة  تشــتهر 
فــي تحويــل األمــوال بأكملهــا إلــى الخــارج وتحويــل 
األربــاح واألصــول وتحويــل العملــة بأســعار صــرف 
ثابتــة، وهــي مزايــا تأتــي مــع اقتصــاد الســوق الحــر. 
ولذلــك، فــإن الجهــات المؤسســة فــي دولــة قطــر 
لديهــا الحــق فــي اســتيراد جميــع المــواد والمعــدات 
اللزمــة إلنشــاء أو تشــغيل أو توســيع المشــاريع.

تتيــح  دولــة قطــر أيًضــا إمكانيــة الحصــول علــى إعفــاء 
ســاري  الدخــل  ضريبــة  مــن  ســنوات  عشــر  لمــدة 
ــخ التدشــين التجــاري للمشــاريع،  المفعــول مــن تاري
وإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات مــن 
اآلالت والمعــدات اللزمــة للمشــاريع، وإعفــاء مــن 
الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات من المــواد الخام 
والمواد شــبه المصنعة اللزمة للمشــاريع الصناعية 
غيــر المتوفــرة محلًيــا. وأخيــًرا يمكنهــا توفيــر مواقــع 
مناســبة فــي المــدن الصناعيــة للمشــاريع الصناعيــة 
ــة. يعتمــد قــرار  ــة ومــدد طويل بأســعار إيجــار معقول
قبــول شــركة مملوكــة بنســبة 100٪ لكيــان أجنبــي 
علــى المعاييــر الداخليــة للــوزارة3 فقــط، وُتــدرس 

كل حالــة بشــكل مســتقل.

االستثمار في دولة قطر

توفــر الهيئــة آفاًقــا ومزايــا وأرباًحــا هائلــة للشــركات 
ــة  ــى التوســع العالمــي، وتوفــر بني التــي تســعى إل
تحتيــة عاليــة الجــودة، وقــوة عاملــة ماهــرة، والقــدرة 
 ،٪100 إلــى  تصــل  بنســبة  األجنبــي  التملــك  علــى 
وإمكانيــة الوصــول إلــى صناديــق االســتثمار وفــرص 
الشــراكة. وتعمــل علــى تطويــر وتعديــل المناطــق 
الحــرة ذات المســتوى العالمــي فــي  دولــة قطــر، 
وتقديــم حلــول طويلــة األجــل للشــركات مــع دعــم 
المســتمر فــي دولــة قطــر. توفــر  النمــو والتنــوع 
مثاليــة  منصــة  قطــر  دولــة  فــي  الحــرة  المناطــق 
للشــركات لتحقيــق النمــو فــي جميــع أنحــاء المنطقــة 

والعالــم.

دولــة  بكونهــا  لقطــر  الترويــج  علــى  الهيئــة  تحــرص 
رائعــة للعيــش والعمــل فيهــا. تهــدف هيئــة المناطــق 
الحــرة فــي دولــة قطــر إلــى أن تكون أفضــل المناطق 
الحــرة فــي العالــم مــن خــلل تقديــم منصــة معاصــرة 
بضمــان  مدعوًمــا  لــه،  مثيــل  ال  دولــي  واتصــال 

للســتدامة وســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال.

تأسيس وهيكل الشركات

https://www.eslaa.com/ar/
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5.3 الشراكة بين القطاعين العام والخاص

لعــام  أهدافهــا  لتحقيــق  قطــر  دولــة  مــن   ســعًيا 
2030، ُصــدر القانــون رقــم )12( لســنة 2020 بشــأن 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكة  تنظيــم 
ف هــذا القانــون الشــراكة  فــي 31 مايــو 2020. ُيعــرِّ
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى أنهــا اتفــاق بيــن 
الجهــة الحكوميــة والقطــاع الخــاص لتنفيــذ وتمويــل 
عقــد  بموجــب  الخدمــات،  تقديــم  أو  األعمــال 
الشــراكة، وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون والسياســة 
العامــة للشــراكة التــي يعتمدهــا مجلــس الــوزراء، 
بنــاًء علــى اقتــراح الوزيــر4. لمعرفــة المزيــد عــن هــذا 
ــا )رؤيــة قانونيــة حــول  القانــون، برجــاء قــراءة مقالتن
قانــون تنظيــم الشــراكة بيــن القطاعيــن الحكومــي 
اإللكترونــي   موقعنــا  علــى  المتوفــرة  والخــاص( 

.)www.eslaa.com(

4 القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص - المادة 2

إذا لــم يكــن لــدى الكيان األجنبي رغبة في تأســيس 
وجــود مــادي فــي قطــر، فيمكنــه دخــول الســوق 
بطريقــة بديلــة. إذا رغــب كيــان أجنبــي فــي بيع ســلع 
أو خدمــات فــي قطــر ولكنــه ال يرغــب فــي تأســيس 
وجــود مــادي فــي الدولــة، فيجــوز لــه الدخــول فــي 
علقــة وكالــة تجاريــة مــع شــخص طبيعــي أو اعتبــاري 
قطــري. يجــب أن ينــص عقــد الوكالــة التجاريــة علــى 
المنتجــات أو الخدمــات موضــوع االتفاقيــة ومنطقــة 
التســجيل،  اكتمــال  فــور  العلقــة.  ومــدة  التوزيــع 
المتعلقــة  القانونيــة  الحمايــة  الوكيــل  يتلقــى 
األعمــال  ممارســة  واإلنهــاء.  والعمولــة  بالحصريــة 

ــًل آخــر. مــن خــلل اتفاقيــات االمتيــاز بدي

6
طرق أخرى لممارسة 

التجارة في دولة قطر

طرق أخرى لممارسة التجارة في دولة قطر االستثمار في دولة قطر
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7.1 حل النزاعات
7.1.1 المحاكم المحلية

تنقسم المحاكم المحلية إلى التصنيفات التالية:   
التمييــز  محاكــم مدنيــه ومحاكــم جنائيــة ومحكمــه 
بشــكل  القانــون  تطبيــق  مراقبــه  دورهــا  التــي 
صحيــح  حرصــت  دولــة قطــر علــى دعــم وتنظيــم 
نظامهــا القانونــي ليتوافــق مــع متطلبــات العصــر 
ويأخــذون  تماًمــا  مســتقلون  والقضــاة  الحديــث، 
العربيــة هــي  اللغــة  للقانــون.  بموجــب  قراراتهــم 
القطريــة، ولكنهــا  المحاكــم  فــي  الرســمية  اللغــة 
ــر الناطقيــن  ــة التــي يقدمهــا غي ســتنظر فــي األدل
باللغــة العربيــة وستســتمع للشــهود غيــر الناطقيــن 
باللغــة العربيــة مــن خــلل مترجــم، بعــد حلــف اليميــن 
والتعّهــد بالصــدق والنزاهــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ســتقبل المحكمــة أي مســتندات بــأي لغــة أجنبيــة 
اللغــة  إلــى  رســمًيا  مترجمــة  أنهــا  طالمــا  أخــرى 

العربيــة.

7.1.2 محكمة قطر الدولية ومركز تسوية 
المنازعات

المنازعــات  الدوليــة ومركــز تســوية  محكمــة قطــر 
متخصصــة  قطريــة  محكمــة  هــي   )»QICDRC«(
ومحكمــة  والتجاريــة،  المدنيــة  النزاعــات  حــل  فــي 
تنظيميــة مكلفــة بالنظــر فــي الطعــون المرفوعــة 
ضــد قــرارات هيئــة مركــز قطــر للمــال وهيئــة تنظيم 
مركــز قطــر للمــال ومؤسســات أخــرى بمركــز قطــر 
ومركــز  الدوليــة  قطــر  محكمــة  تأسســت  للمــال. 
قطــر  مركــز  قانــون  بموجــب  المنازعــات  تســوية 
للمــال رقــم )2( لعــام 20091 لتكــون الجــزء األخيــر 

7
النظام والبيئة 

القانونية

1 قانون رقم )1( لسنة 2019 بشأن بتنظيم استثمار رأس المال غير 
القطري في النشاط االقتصادي

2 المرجع نفسه - المادة 4
2 مرسوم رقم )29( لسنة 2003 بالموافقة على انضمام دولة قطر 

إلى اتفاقية االعتراف باألحكام التحكيمية األجنبية وتنفيذها

مــن مبــادرة دولــة قطــر لبنــاء مركــز مالــي عالمــي 
تصميمهــا  تــم  وقــد  عالمــي.  مســتوى  علــى 
للمــال  قطــر  مركــز  اســتراتيجية  مــن  جــزًءا  لتكــون 
لتعزيــز جهــود التنويــع االقتصــادي فــي قطــر بمــا 
يتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 مــن خــلل 
جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة والشــركات 
الدوليــة إلــى دولــة قطــر. الخصــوم الذيــن يختــارون 
اللجــوء إلــى المحكمــة لحــل منازعاتهــم يســتفيدون 

مــن عمليــة حــل نــزاع ســريعة وغيــر مكّلفــة.

7.1.3 التحكيم

فــي الســنوات األخيــرة، دخــل الفقه القطري بشــأن 
التحكيــم المحلــي والدولــي مرحلــة تطــور مهمــة. 
التحكيــم فــي دولــة قطــر مبنــي بشــكل كبيــر علــى 

قانــون األونســيترال النموذجــي لعــام 2006.

لســنة 2017   )2( رقــم  القانــون  ُصــدر  فــي 2017، 
المدنيــة  المــواد  فــي  التحكيــم  قانــون  بإصــدار 

والتجاريــة.

ألغــى القانــون رقــم )2( لســنة 2017 نظــام التحكيــم 
مــن   13 الفصــل  فــي  عليــه  المنصــوص  القديــم 
القطــري  والتجاريــه  المدنيــه  المرافعــات  قانــون 
المــواد  محــل  حــل  حيــث   ،1990 لســنة   )13( رقــم 
ــت تنظــم التحكيــم قبــل دخــول  القديمــة التــي كان
قانــون التحكيــم حيــز التنفيــذ. ومــع ذلــك، فــإن بعــض 
التغييــرات التــي جــاءت مــع القانــون الجديــد كانــت 

ثوريــة بالنســبة إلجــراءات التحكيــم فــي قطــر.

أحســن المشــّرع القطــري صنًعــا فــي تجنــب معظــم 
العيــوب التــي كانــت موجــودة فــي المــواد الملغــاة 
ســماته  أهــم  مــن  التحكيــم  تحــرم  كانــت  والتــي 

وهــي ســرعة الفصــل فــي النزاعــات.

وتنــص الفقــرة رقــم 3 مــن المــادة 7 مــن القانــون 
يكــون  أن  يجــب  التحكيــم  اتفــاق  أن  علــى  الجديــد 

باطــًل كان  وإال  مكتوًبــا 

تنــص الفقــرة رقــم 1 مــن المــادة 33 مــن القانــون 
الجديــد علــى أنــه ال يجــوز الطعــن في حكــم التحكيم 

بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن، إال بطريــق الطعــن 
بالبطــلن )بطــلن الحكم(.عنــد تحقــق موجباتــه.

ووفًقــا للفقــرة رقــم 6 مــن المــادة 33 مــن القانــون 
الجديــد، يكــون حكــم المحكمــة المختصــة نهائًيــا وغيــر 

قابــل للطعــن عليــه بــأي طريــق مــن طــرق الطعــن.

جــذب،  فــي  ســاعد  الجديــد  التحكيــم  قانــون 
الفــرص  مــن  المزيــد  جــذب،  فــي  وسيســتمر 
التعديــلت  وبعــد  المنطقــة  فــي  االســتثمارية 
خريطــة  علــى  عــزز مكانــة قطــر  أعــله،  المذكــورة 
التحكيــم الدولــي أكثــر مــن ذي قبــل. يعــد قانــون 
فــي  القانــون  مــن  مهًمــا  جــزًءا  الجديــد  التحكيــم 
قطــر ويشــير إلــى الطريقــة الصحيحــة التــي يتبعهــا 
ــق  ــد الطري ــون مــن أجــل تمهي المســؤولون القطري
نحــو خلــق بيئــة قانونيــة مبتكــرة وفعالــة فــي دولــة 

قطــر.

7.1.4 تنفيذ أحكام التحكيم األجنبي 2

المرســوم  علــى  بنــاًء  أنــه  العلــم  الضــروري  مــن 
قطــر  وافقــت   ،2003 لســنة   )29( رقــم  القطــري 
التحكيميــة  باألحــكام  االعتــراف  اتفاقيــة  علــى 
األجنبيــة وتنفيذهــا الموقعــة فــي نيويــورك فــي 
ــو 1958. وهــذا يعنــي أن قــرارات التحكيــم  10 يوني
الصــادرة مــن واليــات قضائيــة مختلفــة فــي جميــع 

العالــم يمكــن تنفيذهــا فــي قطــر. أنحــاء 

النظام والبيئة القانونية
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نظــام الضرائــب فــي دولــة قطــر بســيط ومباشــر. 
ضريبــة  توجــد  وال  الشــركات  علــى  ضريبــة  توجــد 
علــى الدخــل الشــخصي. ُيســمح للموظفيــن قانوًنــا 
بأخــذ كامــل أجورهــم ورواتبهــم دون أي خصومــات 

ضريبيــة.

مــن  نــوع  أي  يمــارس  فــرد  أي  فــإن  وبالمقابــل، 
النشــاط التجــاري بغــرض تحقيــق ربــح ملــزم بدفــع 

الشــركات. ضريبــة  لقانــون  وفًقــا  الضريبــة 

وبالنســبة لضريبــة الشــركات فهــي بنســبة 10٪ مــن 
إجمالــي إيــرادات الشــركة المحققــة داخــل الدولــة، 
النفــط  بأنشــطة  يتعلــق  وفيمــا  ســنوًيا.  وُتدفــع 

والغــاز، فنســبة الضريبــة ترتفــع إلــى ٪35.

وفًقــا لــوزارة الماليــة، أبرمــت دولــة قطــر معاهــدات 
ضمنهــا  مــن  أخــرى  دولــة   58 مــع  ضريبــي  ازدواج 
وبيلروســيا،  وبربــادوس،  وأذربيجــان،  أرمينيــا، 
وقبــرص،  وكوبــا،  وكرواتيــا،  والصيــن،  وبلجيــكا، 

8
الضرائب

والهنــد،  كونــغ،  وهونــغ  وغيرنســي،  وفرنســا، 
وإندونيســيا، وإيطاليــا )إعفــاء متبــادل مــن رســوم 
الموانــئ(، األردن، كوريــا، لبنــان، مقدونيــا، ماليزيــا، 
البرتغــال،  باكســتان،  نيبــال،  المغــرب،  المكســيك، 
روســيا، رومانيــا، ســان مارينــو، الســنغال، سيشــيل، 
)اتفاقيــة إعفــاء  ســنغافورة، ســريلنكا، سويســرا 
المملكــة  تركيــا،  تونــس،  ســوريا،  الجــوي(،  النقــل 

واليمــن. فنزويــل،  أوكرانيــا،  المتحــدة، 

مــن خــلل التعميــم رقــم )2( لســنة 2021 الصــادر 
عــن الهيئــة العامــة للضرائــب تــم اإلعــلن عــن بدايــة 
المبســط«،  الضريبــي  اإلقــرار  »نمــوذج  تطبيــق 
الشــركات  قبــل  مــن  تقديمــه  يتعيــن  والــذي 
الضريبــة،  مــن  المعفــاة  الدائمــة  والمنشــآت 
والمملوكــة لمواطنيــن قطرييــن ومــن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي، والتــي يبلــغ رأســمالها أقــل مــن 
ــال قطــري، وإيراداتهــا الســنوية أقــل  ــون ري )1( ملي
ــة قطــر  ــال قطــري. تســعى دول ــن ري مــن )5( مليي
لتحقيــق تكافــؤ الفــرص، مــن خــلل جعــل الهيــكل 
ــه. ــة وإنصــاف وذلــك بتحديث ــر عدال المؤسســي أكث

ويؤكــد علــى هــذه الجهــود نظــام »ضريبــة« الــذي 
تــم تأسيســه حديًثــا. نظــام »ضريبــة« هــو نظــام 
إلكترونــي يربــط الهيئــة العامــة للضرائــب وشــركائها 
مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة ودافعــي الضرائــب. 
يقــوم النظــام تلقائًيــا بحســاب ومعالجــة مختلــف 
الضرائــب  دافعــي  لمســاعدة  الضرائــب  أنــواع 
الضريبيــة، وفًقــا لقوانيــن  إدارة معاملتهــم  فــي 

القطريــة. الضرائــب 

قطــر هــي واحــدة مــن االقتصــادات األعلــى تصنيًفــا 
فــي العالــم وتطبــق أدنــى نســبى ضريبــة علــى 
الشــركات فــي العالــم. وبالنظــر إلــى هــذه الحقائق، 
فــإن تأســيس شــركة فــي دولــة قطــر قــد يحقــق 

أربــاح أكثــر مــن العديــد مــن الــدول األخــرى.

الضرائب
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تعــد غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر مــن أقــدم غــرف 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  بــدول  التجــارة 
العربيــة، حيــث يرجــع تاريــخ تأسيســها لعــام 1963. 
ــة. تمــارس  ــر حكومي ــة وغي ــر ربحي وهــي منظمــة غي
غرفــة قطــر مجموعــة واســعة مــن األنشــطة التــي 
واإلقليميــة  الوطنيــة  التطــورات  مــع  تتناســب 
والصناعيــة  التجاريــة  المصالــح  وتخــدم  والدوليــة 

الخــاص. القطــاع  فــي  لمشــاركيها  والزراعيــة 

ــارة وصناعــة قطــر مجتمــع األعمــال  تدعــم غرفــة تج
المتاحــة  التجاريــة  الفــرص  وتبــرز  دولــة قطــر  فــي 
فــي مختلــف القطاعــات والصناعــات فــي البــلد. 
ودعهمــا  التجاريــة  األعمــال  تنظيــم  إلــى  وتهــدف 

الخــاص. القطــاع  وتمثيــل 

إذا أردت االســتثمار فــي دولــة أخــرى، فيجــب النظــر 
عــن كثــب فــي لوائــح التوظيــف. ودولة قطر ليســت 
اســتثناء هــذه القاعــدة، ألن بعــض اللوائح متشــابهة 
مــع قوانيــن أوروبــا الغربيــة وبعضهــا مختلــف. لذلــك، 

مــن المهــم أن تعــرف جيــًدا حقوقــك وواجباتــك.

يشــمل  التوظيــف  لعقــد  القياســي  النمــوذج 
الخدمــة  نهايــة  ومكافــأة  اإلجــازة  اســتحقاقات 
والعــلج الطبــي وهــذه البنــود ال يمكــن تعديلهــا. 
والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  أطلقــت  كمــا 
والشــؤون االجتماعيــة نظــام العقــد اإللكترونــي، 
الجديــدة  العمــل  عقــود  جميــع  تســتهدف  حيــث 
بغــض النظــر عمــا إذا كانــت القــوى العاملــة مقيمــة 
داخــل دولــة قطــر أو خارجهــا. يتــم إنشــاء هــذا العقــد 
مــن  األدنــى  الحــد  ويحــدد  اإلنترنــت  عبــر  بالكامــل 
الحقــوق القانونيــة األساســية باللغــة األم للموظف 
القياســي  النمــوذج  ألن  نظــًرا  العربيــة.  وباللغــة 
لعقــد التوظيــف يغطــي فقــط شــروط التوظيــف 
مــع  االتفــاق  العمــل  ألربــاب  يجــوز  الرئيســية، 
موظفيهــم وإبــرام عقــود توظيــف إضافيــة تحتــوي 
اعتمادهــا  يجــب  والتــي  إضافيــة،  شــروط  علــى 
والعمــل  اإلداريــة  التنميــة  وزارة  لــدى  وتســجيلها 
والشــؤون االجتماعيــة. يجــب علــى رب العمــل إعــداد 
ثلثــة نظائــر مــن أي عقــد توظيــف تكميلــي )والــذي 
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مــن  الرغــم  علــى  العربيــة،  باللغــة  يكــون  أن  يجــب 
واإلنجليزيــة  العربيــة  اللغــة  ثنائيــة  المســتندات  أن 
مقبولــة أيًضــا(، يحتفــظ رب العمــل بأحدهــا، ويحتفــظ 
العمــل  لــرب  تعطــى  وواحــدة  بأحدهــا  الموظــف 
لتقديمهــا إلــى الــوزارة للعتمــاد والمصادقــة. وقــد 
الجهــات  بيــن  الفجــوات  لســد  ذلــك  تصميــم  تــم 
الحكوميــة المختلفــة والســفارات المعنيــة مــن خــلل 
قاعــدة بيانــات موحــدة تســجل أوراق اعتمــاد العمــال 
المطلــوب  النحــو  علــى  العمــل  أربــاب  وكذلــك 
بموجــب المــادة )38( مــن القانــون رقــم )14( لســنة 

.2004

قطــر  مركــز  فــي  التوظيــف  لوائــح   10.1
ل للمــا

أحــكام التوظيــف فــي مركــز قطــر للمــال منصــوص 
عليهــا فــي الئحــة التوظيــف رقــم )10( لســنة 2006 
موظفــي  علــى  وتنطبــق  للمــال،  قطــر  لمركــز 
الكيانــات  وموظفــي  للمــال  قطــر  مركــز  هيئــة 
باإلضافــة  قبلهــا  مــن  المرخصــة  والمؤسســات 
إلــى موظفــي هيئــة تنظيــم مركــز قطــر للمــال. 
التنظيــم. ومحكمــة  والتجاريــة  المدنيــة  المحكمــة 

توجــد العديــد مــن االختلفــات بيــن قانــون العمــل 
القطــري ولوائــح العمــل الخاصــة بمركــز قطــر للمــال. 

وتتمثــل أهــم االختلفــات فــي عقــود التوظيــف.

أحــد االختلفــات الرئيســية هــو أنــه ال يوجــد التــزام 
مــن  أي شــكل  بتقديــم  للمــال  قطــر  مركــز  فــي 
أشــكال مكافــأة نهايــة الخدمــة، وتوفيــر أي مبالــغ من 
هــذا القبيــل يتــم باالتفــاق بيــن األطــراف. وأخيــًرا، ال 
يوجــد التــزام باالمتثــال لنظــام حمايــة األجــور فــي 
مركــز قطــر للمــال. يتــم دفــع الراتــب والمدفوعــات 
األخــرى المســتحقة للموظــف بالعملــة المنصــوص 
بــأي عملــة متفــق  عليهــا فــي عقــد التوظيــف أو 

عليهــا بيــن رب العمــل والموظــف.

قانون العمل غرفة تجارة وصناعة قطر
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رؤيــة قطــر الوطنيــة هــي الرؤيــة التنمويــة الشــاملة 
والممتــدة لدولــة قطــر والتــي تــم إقرارهــا بموجــب 
وتنميــة   .2008 لســنة   )44( رقــم  األميــري  القــرار 
لتحقيــق  األساســي  الهــدف  هــي  قطــر  دولــة 

التقــدم الكامــل وازدهــار األمــة.

فــي  تفكــر  دولــة  قطــر  أن   2030 رؤيــة  تثبــت 
المســتقبل. ورغــم جوانــب النجــاح العديــدة التــي 
تتمتــع بهــا الدولــة، فهــي بالتأكيــد دولــة غيــر خاملــة 
قطــر  دولــة  تواصــل  ونجاحهــا.  إنجازاتهــا  بســبب 
المضــي قدًمــا وتحديــد أهــداف واضحــة مــن أجــل 

أفضــل. غــد 

للدولــة.  رؤيــة قطــر األساســية  رؤيــة 2030 هــي 
كدولــة  نفســها  قطــر  تــرى   ،2030 عــام  بحلــول 
متقدمــة توفــر لجميــع مواطنيهــا درجــة عاليــة مــن 
الراحــة وثــروة هائلــة ودولــة معتمــدة علــى نفســها 
ــة المــدى تشــّكل  ــة طويل ومســتدامة. وهــذه الرؤي
األســاس لقطــر لبنــاء سياســاتها الحكوميــة الحاليــة 

عليــه.

11.1 الرؤية

تحــدد الرؤيــة الوطنيــة خصائــص المســتقبل وتعالــج 
خمســة تحديــات تواجــه دولــة قطــر وهــي كالتالــي:

♦   التحديث مع المحافظة على التقاليد.

♦   احتياجات الجيل الحالي واألجيال القادمة.

♦   النمو المستهدف والتوسع غير المنضبط.

♦   مســار التنميــة وحجــم ونوعيــة العمالــة الوافــدة 
المســتهدفة.

♦   التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وحمايــة البيئــة 
وتنميتهــا.

وتشمل الرؤية المبادئ اإلرشادية التالية:

♦   حماية الحريات العامة والشخصية.

♦   حماية القيم والتقاليد األخلقية والدينية.

♦   ضمان األمن واالستقرار وتكافؤ الفرص.

وتستشــرف الرؤيــة الوطنيــة اآلفــاق التنمويــة مــن 
خــلل الركائــز األربــع المترابطــة التاليــة:

♦ التنميــة البشــرية: تطويــر وتنميــة ســكان دولــة 
ــاء مجتمــع مزدهــر ــوا مــن بن قطــر ليتمكن

♦ التنميــة االجتماعيــة:  تطويــر مجتمــع عــادل وآمــن 
مســتند علــى األخــلق الحميــدة والرعايــة االجتماعية 
المجتمعــات  مــع  والتفاعــل  التعامــل  علــى  وقــادر 
العالميــة  األخــرى ولعــب دور هــام فــي الشــراكة 

مــن أجــل التنميــة.

وطنــي  اقتصــاد  تطويــر  االقتصاديــة:  التنميــة   ♦
احتياجــات  تلبيــة  علــى  قــادر  وتنافســي  متنــوع 
مواطنــي دولــة قطــر فــي الوقــت الحاضــر وفــي 
مرتفــع. معيشــي  مســتوى  وتأميــن  المســتقبل 

يضمــن  بشــكل  البيئــة  إدارة  البيئيــة:  التنميــة   ♦
االقتصاديــة  التنميــة  بيــن  والتناســق  االنســجام 

البيئــة. وحمايــة  واالجتماعيــة 
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11.2 الركائز األربع

التصدي للتحديات

بحلــول عــام 2030؛ تهــدف قطــر إلــى أن تكــون دولــة 
علــى  محافظــة  ولكــن  الحديــث،  للعالــم  مواكبــة 
باإلضافــة  الوقــت.  نفــس  فــي  الحبيبــة  تقاليدهــا 
إلــى ذلــك، تــدرك الدولــة أنــه فــي حيــن أن هنــاك 
مشــاكل تحتــاج إلــى معالجــة اآلن، فيجــب التوصــل 
إلــى حلــول لهــا ال تضــر بالمســتقبل.؛ وتهــدف دولــة 
قطــر إلــى مواصلــة النمــو حتــى بعــد عــام 2030، 
دون المســاس بالبيئــة والحفــاظ علــى تــوازن مــع 

عــدد كبيــر مــن العمالــة الوافــدة.

1. ركيزة التنمية البشرية

إمكاناتــه،  القطــري أقصــى  الشــعب  يحقــق  لكــي 
العاملــة  القــوى  تحســين  إلــى  الحكومــة  تهــدف 
والرعايــة الصحيــة والتعليــم لمواطنيهــا. مؤسســة 
الرائــدة  هــي  ربحيــة،  غيــر  منظمــة  وهــي  قطــر، 
نظامهــا  وتحســين  لتوســيع  الدولــة  أهــداف  فــي 
تقّدمــات  تحقيــق  فــي  فاتحــة  وكذلــك  التعليمــي 
فــي تكنولوجيــا العلــوم والبحــوث والوعي الثقافي 

الفكريــة. والملكيــة 

2. ركيزة التنمية االجتماعية

ــل فــي دعــم  ــزة التحــدي المتمث ــاول هــذه الركي تتن
الثقافة والتقاليد على الرغم من التغيير المســتمر 
فــي العالــم دائــم التغييــر  حتــى مــع تحديــث الدولــة، 
الحفــاظ  للبــلد  تضمــن  االجتماعيــة  التنميــة  فــإن 
تشــمل  كمــا  عربيــة.  كأمــة  تراثهــا وهويتهــا  علــى 
الركيــزة تمكيــن المــرأة واالنفتــاح وتحقيــق التســامح 

واألمــان واالســتقرار فــي المجتمــع.

3. ركيزة التنمية االقتصادية

الغــاز والنفــط همــا الســببان الرئيســيان وراء كــون 
دولــة قطــر مــن اغنــى دول العالــم. تهــدف دولــة 
ــر هــذا  ــى االســتمرار فــي تحســين وتطوي قطــر إل
القطــاع حتــى عــام 2030، لكنهــا ستســعى لتحقيــق 
التــوازن مــع طــرق أخــرى لمســاعدة االقتصــاد. وهــذا 
دولــة  وتهــدف  االقتصــادي.  بالتنويــع  يعــرف  مــا 
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قطــر بالتنويــع االقتصــادي إلــى تعزيــز القطاعــات 
ــا علــى  ــح اقتصــاًدا قائًم ــل أن تصب ــة مث ــر النفطي غي
التقــدم  تعّجــل  التــي  األفــكار  دعــم  أي  المعرفــة، 

التكنولوجــي.

4. ركيزة التنمية البيئية

وخاصــة  البيئــة،  حمايــة  أهميــة  قطــر  دولــة  تــدرك 
التعــاون مــع الــدول األخــرى التخــاذ اإلجــراءات اللزمة 
ســتواصل  المحلــي،  الصعيــد  علــى  لحمياتهــا. 
ــز السياســات التــي  الحكومــة ســن القوانيــن وتعزي
كمــا  البيئــة.  علــى  الحفــاظ  علــى  الصناعــات  تحــث 
تتحــرك الدولــة بنشــاط فــي تنظيــم حمــلت توعيــة 
تهــدف إلــى تعزيــز وعــي الجمهــور بأهميــة »التفكيــر 

األخضــر« والحفــاظ علــى المــوارد.
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قطــر،  دولــة  فــي  العيــش  فــي  ترغــب  كنــت  إذا 
الدوحــة فذلــك يعنــي أن تعيــش  وبالتحديــد فــي 
فــي مدينــة كبــرى فــي منطقــة الخليــج العربــي، 
دائمــة النمــو والتطــور. الدوحــة هــي عاصمــة دولــة 
قطــر وهــي موطــن لمجتمــع ضخــم مــن الوافديــن 
تنبــض  المدينــة  هــذه  جنســية.   85 مــن  أكثــر  مــن 
الجميــع، والمــكان  آمنــة وتحتضــن  بالحيــاة ووهــي 
األعمــال.  توســيع  أســرة وكذلــك  األمثــل إلنشــاء 
العــادات  مــن  بمزيــج  متأثــرة  الدوحــة  فــي  الحيــاة 

والحداثــة. العربيــة 

يمكــن للقطرييــن وغيــر القطرييــن زيــارة جميــع أنــواع 
األماكن المختلفة مثل أســواق البهارات والملبس 
التقليديــة واالســتمتاع بالمأكــوالت والمشــروبات 
مــن  العديــد  يوجــد  كمــا  الشــوارع.  فــي  المحليــة 
ــة. ــة والمستشــفيات الدولي مراكــز التســوق الحديث

تفتخــر دولــة قطــر بانخفــاض معــدالت الجريمــة فيهــا 
إلــى أدنــى حــد وبامتلكها أحد أفضــل أنظمة الرعاية 
المــدارس  إلــى  باإلضافــة  العالــم،  فــي  الصحيــة 
األنظمــة  ُتــدّرس  التــي  العالمــي  المســتوى  ذات 
البريطانيــة واألمريكيــة الدوليــة، وكذلــك المعالــم 
الثقافيــة والمرافــق الترفيهيــة الرائعــة. والمتاحــف 
ورحــلت الســفاري الصحراويــة والرياضــات المائيــة 
األنشــطة  مــن  هــي  المريحــة  الســبا  وأنشــطة 

الترفيهيــة المشــهورة فــي دولــة قطــر.

إخباريــة  قنــاة  أشــهر  موطــن  أيًضــا  هــي  الدوحــة 
عربيــة فــي العالــم، وهــي قنــاة الجزيــرة، التــي بدأت 
بثهــا فــي عــام 1996. واليــوم، تقــدم قنــاة الجزيــرة 
احتياجــات  لتلبيــة  باللغــة اإلنجليزيــة  برنامجهــا  أيًضــا 
المقيميــن فــي الدوحــة ومشــاهديها مــن شــّتى 

بقــاع العالــم.

تضــخ الحكومــة وكذلــك مــن رجــال األعمــال العديــد 
مــن االســتثمارات فــي قطــاع الســياحة والقطــاع 

العقــاري فــي الدوحــة.
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تتمتــع دولــة قطــر أيًضــا بثقافــة بحريــة غنيــة حيــث 
اللؤلــؤ  عــن  بحًثــا  والغــوص  األســماك  صيــد  كان 
همــا المســاهمين الرئيســيين فــي اقتصــاد الدولــة 
قبــل طفــرة قطــاع البتــرول. واليــوم، ال يــزال مــن 
التــي  )الــداو(  التقليديــة  القــوارب  رؤيــة  الممكــن 
كانــت تســتخدم قديًمــا لصيــد األســماك والتجــارة 
فــي مينــاء الدوحــة، حيــث يســتخدمها المقيمــون 

والترفيــه. الرياضــة  لممارســة  الدوحــة 

مساكن واسعة

ومقّســمة  للغايــة  واســعة  الدوحــة  فــي  اإلقامــة 
جديــدة  ســكنية  شــقق  بنــاء  يتــم  جيــد.  بشــكل 
باســتمرار. ومعظــم المجمعــات الســكنية مــزودة 
الســباحة  حمامــات  مثــل  الراقيــة  الحيــاة  بمرافــق 
التنظيــف   وخدمــات  الرياضيــة  األلعــاب  وصــاالت 

المقاهــي. وحتــى 

الحياة واألنشطة االجتماعية 

بمــا أن عــدد الســكان صغيــر ومجتمعــات المقيميــن 
متقاربــة بشــكل عــام، فمــن الســهل إلــى حــد مــا 
تكويــن صداقــات مــن خــلل ممارســة األنشــطة مثل 
الرياضــة. يوجــد فــي دولــة قطــر أيًضــا متاحــف رائعــة 
وفعاليــات ثقافيــة وســواحل جميلــة وصحــاري هائلــة 
الستكشــافها. يوجــد فــي الدوحــة أيًضــا العديــد مــن 
ــا ولديهــا أيًضــا تصنيــف  المطاعــم المشــهورة عالمًي
ــا  بنجــوم ميشــلن. بشــكل عــام، تعــد الدوحــة مكاًن

اجتماعًيــا للغايــة ألي فــرد يحــب التجمعــات.

شتاء معتدل

ان الشــتاء فــي دولــة قطــر ممتــع وعــادة يمكنــك 
االســتمتاع بجميــع األنشــطة الخارجيــة مثــل الرياضــة 
أو الذهــاب فــي نزهــات بدايــة مــن شــهر نوفمبــر 
إلــى  شــهر أبريل.علــى عكــس فصــل الصيــف ذو 

الحــرارة الشــديدة. 

أدنى معدل جريمة

دولــة قطــر لديهــا واحــدة مــن أقــل معــدالت الجريمــة 
فــي العالــم. وال يجــب أن يقلــق المقيميــن الجــدد 
يتعلــق  شــيء  بــأي  ينشــغلون  أو  البــلد   فــي 

الشــخصي. بأمنهــم 

الترحيب بمجتمع المقيمين

مجتمعــات  لمختلــف  موطــن  هــي  قطــر  دولــة 
المقيميــن مــن ثقافــات وتقاليــد مختلفــة وبالطبــع 
مطابــخ مختلفــة. عندمــا تعيــش فــي مجتمــع متعــدد 
الثقافــات، فإنــك تلتقــي بأنــاس مختلفيــن وتتعــرف 

علــى ثقافاتهــم المختلفــة.

التعليم / المدارس الخاصة المرموقة

توّجــه دولــة قطــر قــدًرا كبيــًرا مــن المــوارد لتنميــه 
فقــد  ولذلــك،  والتكنولوجيــا.  والعلــوم  التعليــم 
أنشــأت العديــد مــن المؤسســات المرموقــة عالمًيــا 
موطــن  هــي  الدوحــة  الدوحــة.  فــي  لهــا  فروًعــا 
لبعــض مــن أفضــل الجامعــات فــي العالــم. قامــت 
ســمو الشــيخة مــوزة بنــت ناصــر المســند ، والــدة 
حضــرة صاحــب الســمو الشــيخ  تميــم بــن حمــد آل 
المدينــة  بتأســيس  المفــدى،  البــلد  أميــر  ثانــي 
التعليميــة تحــت مظلــة مؤسســة قطــر فــي عــام 
1995 والتــي تضــم تســع جامعــات عالميــة مرموقــة 
بمــا فيهــا جامعــة كورنيــل، إحــدى جامعــات رابطــة 
اللبــلب. هنــاك أكثــر مــن 330 مدرســة فــي الدولــة 
وتختلــف رســومها حســب المدرســةوالمناهج التــي 

تقــوم بتدريســها.

الرعاية الصحية

يقدمــه  صحــي  بتأميــن  الوافديــن  معظــم  يتمتــع 
ــم تزويدهــم بتأميــن صحــي،  ــم يت رب العمــل. إذا ل
فيمكــن للمقيــم التقــدم بطلــب للحصــول علــى 
الحصــول  تخولهــم  والتــي  الصحيــة،  حمــد  بطاقــة 
علــى رعايــة صحيــة مدعومــة فــي مؤسســة حمــد 
المــزود  هــي  الطبيــة  حمــد  مؤسســة  الطبيــة. 
البــلد  فــي  الصحيــة  للرعايــة  الربحــي  غيــر  األول 
حيــث تأسســت فــي عــام 1979 وتقــدم خدماتهــا 
ألكثــر مــن مليــون شــخص فــي العيــادات الخارجيــة 
وحدهــا ســنوًيا. يحــق لجميــع المقيميــن الحصــول 
علــى خدمــات مؤسســة حمــد الطبيــة مــن خــلل 
التســجيل للحصــول علــى بطاقــة صحيــة ودفــع 100 

ريــال قطــري فقــط ســنوًيا.
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