
Natural person (Individual( (الشخص الطبيعي )االفراد

الشخص الطبيعي
Natural person

االسم
Name

الجنسية
Nationality

تاريخ الميالد
Date of birth

البريد االلكتروني
Email address

سنوات الخبرة 
العملية

Work experience 
(years)

الشريك األول
First Partner
الشريك الثاني

Second Partner
الشريك الثالث

Third Partner

Juristic Person (Company( (بيانات الشخص االعتباري )الشركات

الشخص االعتباري 
Juristic person

االسم التجاري
Establishment name

الجنسية
Nationality

الكيان 
النظامي 
 Legal
status

 النشاط التجاري
 في بلد
المنشأة

Commercial 
Activity

تاريخ التأسس 
 Establishment

date

البريد االلكتروني
Email

سنوات الخبرة 
العملية
Work 

experience 
(years)

الشريك األول
First Partner
الشريك الثاني

Second Partner
الشريك الثالث

Third Partner

INVESTOR DETAILS  بيانات المستثمر

بيانات المشروع االستثماري المزمع إقامته في دولة قطر 
COMPANY DETAILS PROPOSED IN QATAR

 Company commercialاالسم التجاري للشركة
name

يال  رأس مال الشركة بالر
Capital in Qatari Riyalsالقطري

Company legal Statusالكيان القانوني للشركة

 Required Commercialالقطاع المطلوب
Sector

 Required commercialرمز النشاط المطلوب واسمه
activity name and code

 نموذج طلب ترخيص استثمار جديد برأس مال غير قطري في النشاط االقتصادي
قانون االستثمار رقم (1) لسنة 2019

New Non-Qatari Investment License Request 



Company Capital Distribution توزيع رأس المال للشركة في دولة قطر

رقم
No.

اسم صاحب الحصة
Shareholder’s Name

عدد الحصص 
النقدية

Number of cash 
value shares

عدد الحصص 
العينية

Number of 
material shares

يال القطري القيمة بالر
Value in Qatari Riyals

نسبة المشاركة %
Subscription Rate

Company Management إدارة الشركة
رقم
No.

االسم بالكامل 
Full Name

الجنسية 
Nationality

الصفة 
Status

الصالحيات 
Authorities

Nameاالسم

Mobile Numberرقم الجوال

Email Addressالبريد االلكتروني

Dateالتاريخ

Signatureالتوقيع

APPLICANT’S DETAILS معلومات عن مقدم الطلب

تعهد: أتعهد  بااللتزام بكافة الشروط والمتطلبات وااللتزامات  المترتبة على المشروع واستكمال كافة اإلجراءات الالزمة لمزاولة العمل في الموعد 
يخ استالم الموافقة الرسمية.  المحدد خالل 60 يوم عمل من  تار

 لطبيعة القطاع، واإلجراءات  الخاصة بها وذلك باالتفاق 
ً
تنبيه: وتستثنى من ذلك القطاعات الصناعية والزراعية والصحية  حيث يكون تحديد موعدها وفقا

مع اإلدارة المختصة.
ير التجارة   إلى البند الثالث من المادة رقم )2(  من قرار وز

ً
 وذلك استنادا

ً
وفي حال ثبوت خطأ أو تقصير أو عجز يعتبر قرار الموافقة على المشروع ملغيا

والصناعة رقم )44( لسنة 2020 بالالئحة التنفيذية  للقانون رقم )1( لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال  غير القطري في النشاط االقتصادي.

Pledge: I pledge to abide by all conditions, requirements and obligations arising from the project, and to complete all 
necessary procedures to conduct work on the specified date within 60 working days from the date of receiving the official 
approval.

Attention: The industrial, agricultural, and health sectors are excluded from this requirement. Timing in the aforementioned 
sectors shall be determined according to their nature and the relevant procedures, in agreement with the competent 
department.
In the event of an error, default, or deficiency, the decision to approve the project is nullified, as per Article No. )2(, clause 
three )3( of the Minister of Commerce and Industry Resolution No. )44( of 2020, in the executive regulations of Law No. )1( of 
2019 regulating the investment of non-Qatari capital in the economic activity.

This is our acknowledgment and pledge of the above وهذا إقرار وتعهد منا بذلك

Nameاالسم

Legal Statusالصفة القانونية

Signatureالتوقيع

Dateالتاريخ



وصف موجز للشركة والمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.	. 
ماهي القيمة المضافة للمشروع؟	. 
هل لديك استثمارات في دول أخرى غير بلد المنشأ؟ إذا 	. 

كانت اإلجابة “نعم”، فما هي األنشطة التجارية لهذه 
االستثمارات؟

	. Brief description of the company and products/ 
services it offers

	. What added value does the project offer? 
	. Do you have investments in countries other than 

the country of origin? If yes, in what businesses are 
these investments?

تكاليف التأسيس والتشغيل	. 
مصادر التمويل للمشروع	. 

	. Detailed establishment and operation costs.
	. Project funding sources

 به  عدد الوظائف ووصفها 
ً
الهيكل اإلداري للمشروع موضحا

عند التأسيس وعند التوسعة )إن وجد)

شرح تفصيلي للجدول الزمني لتنفيذ المشروع

Project organizational structure, indicating the number 
of positions and their description upon establishment 
and upon expansion (if any(

Detailed project timeline

PROJECT DESCRIPTION وصف المشروع

FINANCIAL ANALYSIS الدراسة المالية

MANAGEMENT STUDY الدراسة اإلدارية

PROJECT IMPLEMENTATION PLAN خطوات تنفيذ المشروع

نموذج خطة عمل لمشروع استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي
Business plan template for a foreign capital investment project in economic activity
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