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•الصفحة من: 266

 

نحن حمد بن خلیفة آل ثاني أمیر دولة قطر،
بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منھ،  

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانین المعدلة لھ،  
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحدید صالحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات واألجھزة الحكومیة األخرى، والقوانین

المعدلة لھ، 
وعلى قانون المواد المدنیة والتجاریة الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانین المعدلة لھ، 

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجاریة والصناعیة والعامة المماثلة، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، 

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظیم أعمال الوكالء التجاریین، 
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظیم وزارة االقتصاد والتجارة وتعیین اختصاصاتھا، 
وعلى اقتراح وزیر االقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 
قررنا القانون اآلتي:

الفصل األول

األحكام الخاصة بالسجل التجاري

المادة 1 (عدلت بموجب قانون 20/2014)
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المادة 2 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

المادة 3 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

المادة 4 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى
آخر: 

الوزارة: وزارة االقتصاد والتجارة. 
الوزیر: وزیر االقتصاد والتجارة. 

اإلدارة المختصة: الوحدة اإلداریة المختصة بالوزارة. 
السجل: السجل المنصوص علیھ في المادة (2) من ھذا القانون.

 

یُعد في اإلدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر یقید فیھ أسماء الخاضعین ألحكام ھذا القانون، وبیانات نشاطاتھم التجاریة.

 

یجب أن یقید في السجل التجاري كل من: 
1- األفراد الذین یرغبون في مزاولة التجارة. 

2- الشركات التجاریة. 
3- األشخاص الطبیعیین والمعنویین الذین یزاولون أعمال الوكالة التجاریة. 

4- فروع الشركات األجنبیة. 
5- مكاتب التمثیل التجاري. 

وتقید فروع الشركات والمحال التجاریة والوكاالت بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة. 
كما یقید في السجل التجاري اسم التاجر الذي لھ في قطر فرع أو وكالة إذا كان محلھ الرئیسي في الخارج. 

وفي جمیع األحوال، ال یجوز إضافة أسماء تجاریة لفروع الشركات تغایر اإلسم التجاري للشركة، كما ال یجوز إضافة نشاط
لھا یختلف عن األغراض المحددة للشركة في وثیقة تأسیسھا أو نظامھا األساسي، وال یترتب على قید فروع الشركات في

السجل التجاري اكتسابھا شخصیة معنویة مستقلة عن الشركة.

 

یقدم طلب القید أو التأشیر في السجل التجاري من التاجر أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدیر الفرع أو الوكالة،
بحسب األحوال، إلى اإلدارة المختصة، على النموذج المعد لھذا الغرض، مرفقاً بھ المستندات المؤیدة لھ. 

وتبت اإلدارة المختصة في الطلب، وتبلغ طالب القید بقرارھا فیھ، في ذات یوم تقدیمھ، طالما كان الطلب مستوفیاً جمیع
المستندات والبیانات المطلوبة. 

وفي حالة رفض الطلب یتعین أن یكون قرار الرفض مسبباً، ویُعتبر عدم إبالغ طالب القید بقرار اإلدارة في الطلب في ذات
یوم تقدیمھ رفضاً ضمنیاً لھ. 
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المادة 5 (عدلت بموجب قانون 9/2018) (عدلت بموجب قانون 20/2014)

المادة 6

المادة 7

المادة 8

ویجوز لمن ُرفض طلبھ أن یتظلم إلى الوزیر خالل ثالثین یوماً من الموعد المحدد للبت في الطلب. 
ً ویبت الوزیر في التظلم خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر انقضاء ھذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنیا

لھ، ویكون قرار البت في التظلم نھائیاً. 
وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون اإلجراءات الواجب اتباعھا في تقدیم طلب القید أو التأشیر، والمدة التي یجب تقدیم الطلب

خاللھا، والبیانات التي یتعین اشتمال الطلب علیھا.

 

تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح الوزیر، مدة القید في السجل التجاري بحسب طبیعة أو نوع النشاط الخاضع
للقید بالسجل، وتكون ھذه المدة قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وتتولى اإلدارة المختصة، بناًء على طلب صاحب

الشأن، تجدید القید وفقاً لذلك. 
ویقدم طلب التجدید من صاحب الشأن، خالل الثالثین یوماً السابقة على تاریخ انتھاء مدة القید، وذلك وفقاً للضوابط التي

تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون. 
ولإلدارة المختصة محو القید في حالة عدم تقدیم طلب التجدید بعد مضي تسعین یوماً من تاریخ إنذار صاحب الشأن بكتاب

مسجل أو بأي وسیلة تفید العلم. 
واستثناًء من ذلك، یجوز لإلدارة المختصة، وفقاً لمقتضیات المصلحة العامة، وبناًء على طلب صاحب الشأن، تجدید القید في
السجل التجاري بعد انتھاء المدد المنصوص علیھا في الفقرتین السابقتین، على أن یتم استیفاء الرسم المقرر عن كامل المدة

اعتباراً من تاریخ انتھاء القید أو التجدید بحسب األحوال.

 

على كل من قید في السجل التجاري، أن یكتب على واجھة محلھ وفي جمیع المراسالت والمطبوعات واألوراق المتعلقة
بتجارتھ، اسمھ التجاري ورقم قیده باللغة العربیة.

 

ال یجوز ألي شخص طبیعي أو معنوي االشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إال بعد قیده في السجل التجاري.
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المادة 9

المادة 10 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

المادة 11

یحظر على كل من قید في السجل التجاري، تمكین الغیر من استغالل سجلھ التجاري، كما یحظر على الغیر، استغالل سجل
تجاري لیس لھ، أو ذكر ما یفید القید في السجل التجاري مع عدم حصولھ.

 

على كل من قید في السجل التجاري أن یطلب طبقاً لألوضاع المقررة، التأشیر في السجل التجاري بأي تغییر أو تعدیل یطرأ
على بیانات القید خالل ثالثین یوماً من تاریخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.

 

على قلم كتاب المحكمة المختصة، إرسال صورة من األحكام واألوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى
الشركات المنصوص علیھا في البندین (2)، (3) من المادة (3) من ھذا القانون، خالل ثالثین یوماً من تاریخ صدورھا، إلى

اإلدارة المختصة للتأشیر بمقتضاھا في السجل التجاري، وذلك في الحاالت اآلتیة: 
1- أحكام إشھار اإلفالس أو إلغائھا واألحكام الصادرة بتعیین تاریخ التوقف عن دفع الدیون أو تعدیلھا. 

2- أحكام قفل التفلیسة وأحكام إعادة فتحھا. 
3- أحكام رد االعتبار. 

4- األمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، واألحكام الصادرة بالتصدیق علیھ أو بفسخھ أو إبطالھ أو إقفال إجراءاتھ واألحكام
الصادرة بالتصدیق على الصلح القضائي أو بفسخھ أو إبطالھ.  

5- األحكام والقرارات الصادرة بتوقیع الحجر على التاجر أو بتعیین القوامة والوكالء عن الغائبین أو بعزلھم أو برفع الحجر. 
6- القرارات الصادرة بإعطاء اإلذن للقاصر باالتجار في محل تجاري أو بإلغائھ أو بالحد منھ. 

7- األحكام الصادرة بتوقیع عقوبة جنائیة، واسم القیم وتاریخ تعیینھ. 
8- األحكام الصادرة بحل أو بطالن مجلس إدارة الشركة أو عزل المدیرین. 

9- أحكام حل وتصفیة الشركات أو بطالنھا وتعیین المصفین أو عزلھم.

 

على التاجر أو من یؤول إلیھ المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص المعنوي حسب األحوال، أن یطلب محو القید في
السجل التجاري في األحوال اآلتیة: 

1- اعتزال التاجر تجارتھ. 
2- وفاة التاجر. 

3- انتھاء تصفیة الشخص المعنوي أو توقف نشاطھ ألي سبب من األسباب.
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المادة 12 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

المادة 13

المادة 14

الفصل الثاني

 

یجب تقدیم طلب محو القید خالل ثالثین یوماً من تاریخ حدوث أي من الحاالت المنصوص علیھا في المادة السابقة، فإذا لم
یتقدم صاحب الشأن بھذا الطلب، كان على اإلدارة المختصة أن تمحو القید من تلقاء نفسھا بعد التحقق من السبب الموجب لھ،

وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خالل العشرة أیام التالیة لمحو القید، بكتاب مسجل أو بأي وسیلة أخرى تفید العلم، وأن تخطر
الجھات اإلداریة المختصة التخاذ اإلجراءات المترتبة علیھ.

 

لكل ذي مصلحة أن یحصل من اإلدارة المختصة على صورة مستخرجة من صحیفة القید، أو شھادة ببعض البیانات أو شھادة
سلبیة في حالة عدم القید. 

وال یجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما یأتي: 
1- أحكام إشھار اإلفالس، إذا حكم بإلغائھا أو برد االعتبار. 

2- أحكام وقرارات الحجر، إذا قضى برفع الحجر.

 

تحدد بقرار من الوزیر، رسوم القید في السجل التجاري وتجدیده والتأشیر والشطب والمستخرجات والصور، وال یكون قرار
الوزیر نافذاً إال بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

 

العقوبات

المادة 15 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي ال تزید على خمسین ألف لایر، كل من خالف
أحكام المادة (6) من ھذا القانون.
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المادة 16 (عدلت بموجب قانون 20/2014)

المادة 16 - مكرر (اضیفت بموجب: قانون 20 / 2014) 

الفصل الثالث

المادة 18

 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشھر، وبالغرامة التي ال تزید على
مائتي ألف لایر، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من: 

1- خالف أیاً من أحكام المادتین (7)، (8) من ھذا القانون. 
2- قدم بیانات غیر صحیحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدلیس توصالً للقید أو التأشیر في السجل التجاري. 

وللمحكمة أن تقضي، فضالً عن ذلك، بمحو القید من السجل التجاري، أو تعدیل بیاناتھ، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة ال
تزید على سنة.

 

للوزیر، أو من یفوضھ، التصالح في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، في أي حالة تكون علیھا الدعوى، قبل صدور
حكم بات فیھا، وذلك مقابل سداد نصف الحد األقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ویترتب على التصالح انقضاء

الدعوى الجنائیة واآلثار المترتبة علیھا.

 

أحكام عامة

المادة 17

یكون لموظفي الوزارة الذي یصدر بندبھم قرار من النائب العام، باالتفاق مع الوزیر، صفة مأموري الضبط القضائي في
ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.

 

یصدر الوزیر الالئحة التنفیذیة لھذا القانون، والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكامھ، وإلى حین العمل بھذه الالئحة التنفیذیة وتلك
القرارات، یستمر العمل بالقرارات واألنظمة المعمول بھا حالیاً فیما ال یتعارض مع أحكام ھذا القانون.
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المادة 19

المادة 20

یُلغى القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إلیھ، كما یُلغى كل ُحكم یُخالف أحكام ھذا القانون.

 

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القانون، وینشر في الجریدة الرسمیة.
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