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EDITORIAL

he Qatar International Court and Dispute Reso-
lution Centre is committed to upholding the 
Rule of Law and global best practices as a 
leading International Court specialising in the 
resolution of civil and commercial disputes. 

Led by the principles of independence, impartiality, integrity 
and propriety, the QICDRC is also a key contributor to 
Qatar’s onshore judicial system. As the Court’s jurisdiction 
expands and extends mediation and dispute resolution 
mechanism to individuals, businesses and other actors in 
Qatar and beyond, the QIC maintains its aim to provide and 
enhance universal access to justice.

The Qatar International Court and 
Dispute Resolution Centre is committed 
to upholding the Rule of Law and global 
best practices as a leading International 
Court specialising in the resolution of 
civil and commercial disputes. 

Mediation Forum 

This year, QICDRC organised a Mediation Forum to discuss 
ongoing developments in the Mediation field, including 
Qatar’s New Mediation Law, the QICDRC Mediation Service, 
Effectiveness of Virtual Mediation, the Singapore Conven-
tion on Mediation, and the Future of Mediation in Qatar 
and the Middle East. The Qatar International Court’s initia-
tion of the Mediation Forum comes as part of the Court’s 
engagement with local and international legal experts and 
its commitment to help promote public trust and confi-
dence in the legal, regulatory, and judicial environment.

QICDRC LATEST DEVELOPMENTS

Dear Readers,

T
Faisal Rashid Al Sahouti
CEO -  Qatar International Court & 

Dispute Resolution Centre
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QICDRC LATEST DEVELOPMENTS

Enhanced e-Court Services

QICDRC is proud to be the leading court in Qatar in its use 
of technology as the essential way to improve and deliver 
access to justice through a specialist electronic case mana-
gement system for those involved in proceedings before the 
Court and Regulatory Tribunal. The e-Court services are 
available in both English and Arabic and are accessible to 
everyone through QICDRC’s website. It ensures, among 
other things, that litigants, wherever they are in the world, 
can file, access communications with and, where appro-
priate, make submissions to the QICDRC.

Book Launch: Guide to the Qatar 
International Court and Regulatory 
Tribunal – Procedure and Jurisprudence 

LexisNexis Middle East, Strategic Alliance Partner to the 
Qatar International Court, released Qatar International Court 
and Dispute Resolution Centre: A Guide to The Court and 
Regulatory Tribunal - Procedure and Jurisprudence, written 
by Khawar Qureshi QC and Catriona Nicol and launched in 
February 2022. The Handbook provides an in-depth exami-
nation and critical insights into the most relevant legislation 
since the establishment of the two bodies, the Court and 
Regulatory Tribunal’s procedures, and key judgments on 
both procedure and areas of substantive law.

Doha Forum   

In an important step towards recognising the role of the 
legal system in the climate change conversation, QICDRC 
held a panel discussion titled “Litigation to Enforcement: 
Mobilizing the Rule of Law in Response to the Climate Crisis” 
at the 20th edition of the Doha Forum in March. Addressing 
one of the Forum’s focus areas, climate change and sustain-
ability, the distinguished panellists invited by the Court 
touched on the importance of enforcement of environ-
mental laws to mitigate the global effects of climate change.

On 1 March 2022, a new Practice 
Direction (No. 1/2022) on Small  
Claims issued by the QICDRC came into 
effect, substantially shortening  
the time taken to reach a judgment.

Small Claims

On March 1, 2022, a new Practice Direction (No. 1/2022) on 
Small Claims issued by QICDRC came into effect, substan-
tially shortening the time taken to reach a judgment. In line 
with its commitment to the delivery of swift, fair, and cost-
effective dispute resolution services, and pursuant to Article 
37.2 of the Regulations and Procedural Rules of the Court, 
QICDRC will allocate small claims cases of up to and inclu-
ding QAR 100,000 to a specialist small claims track within 
the First Instance Circuit of the Court. Free of filing fees, the 
new small claims proceedings will typically be determined 
on the papers or virtually via a remote hearing, instead of 
an in-person hearing in Court, further streamlining the 
judicial process for all parties involved.
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Dr Zain Al Abdin Sharar 
Senior Legal Counsel  

Office of the CEO
Qatar International Court & Dispute 

Resolution Centre

O n 4 November 2021, Qatar issued 
Law No. 20/2021 on Mediation in the 

Settlement of Civil and Commercial Matters, 
contributing to the increasing role of 

mediation as an alternative and important 
means of dispute resolution in Qatar. This 
article discusses some of the most important 
provisions of the Mediation Law.

FEATURE 1

Insights on Qatar  
Law No. 20/2021  
on Mediation

the dispute amicably between the parties. The mediator’s role should 
be limited to helping the disputing parties to reach the appropriate 
solution themselves.  

Article 2 of the articles of promulgation of the Mediation Law  
specifies the scope of its application, stipulating that the Law applies 
to lawsuits and disputes falling within the competence of civil and 
commercial circuits on the one hand, and Article 2 of the Mediation 
Law specifies that it applies to mediation wholly or partially 
conducted in the State of Qatar unless otherwise agreed upon by the 
parties. It also applies to mediation that the parties agree to subject 
to the provisions of this Law, or to mediation that is based on a 
request from the competent court to consider the dispute that is 
brought before it and direct the parties to settle the dispute arising 
between them through mediation. 

In analysing the above articles, we conclude that the Mediation Law 
applies to pre-litigation consensual mediation, which are to be 
conducted based on the mediation agreement between the parties, 
and which may appear in the form of a clause in the original contract 
that regulates the contractual and legal relationship between the 
parties, or in the form of an independent agreement that is separate 
from the original contract after the onset of the dispute and before 
the filing of the lawsuit. The Mediation Law also applies to mediation 
subsequent to filing a lawsuit based on the agreement of the parties 
themselves in the course of the proceedings or at the request of the 
competent court in civil or commercial lawsuits. 

In recent years, the Qatari legislator has given special attention to 
regulating alternative dispute settlement mechanisms in the State  
in order to support the justice system, consolidate the Rule of  
Law, achieve full justice, and enhance the attractiveness of Qatar's 
investment climate. The Qatari legislator took the initiative to issue 
the Qatari Law No. 2/2017 on Arbitration in Civil & Commercial 
Matters, which has strengthened the position of the State of Qatar 
on the map of international commercial arbitration. The legislator 
then issued the Qatar Law No. 20/2021 on Mediation in the Settlement 
of Civil & Commercial Disputes. It is hoped that this Law  
will contribute in the coming years to activating mediation as an 
alternative and important means of dispute resolution, and that it 
will relieve the burden on the Courts by reducing caseloads and 
encouraging disputing parties to settle their disputes away from the 
courts because of the savings in time, effort and judicial expense, 
which supports the continuity of business and friendly relations 
between such parties. 

The Mediation Law consists of 33 articles. Article 1 of the Law defines 
Mediation as a means of amicably settling a dispute, resorted to by 
agreement between the disputing parties, or at the request of the 
Court. “Mediator” is defined as one or more persons who undertake 
the settlement of a dispute through mediation, which means that 
mediation must be conducted by a mediator who seeks to foster 
conversion of views in the dispute between the parties and settling 

The mediator’s role should be limited  
to helping the disputing parties to reach 
the appropriate solution themselves.
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The Mediation Law also applies  
to the cases and disputes over which  
the Investment and Trade Court  
has jurisdiction.

The Mediation Law also applies to the cases and disputes over which 
the Investment and Trade Court has jurisdiction under Article 2 of  
the articles of promulgation of Law No. 21/2021 Establishing the 
Investment and Trade Court. 

It is to be noted that the Qatari legislator has adopted the concept of 
consensual mediation in which the litigants agree to settle the 
dispute that has arisen between them or that may arise between 
them amicably through Mediation and through a person agreed 
upon and chosen to undertake the mediation. The legislator did not 
take into account the concept of judicial mediation in which the 
mediator is a judge. 

It is to be noted that the legislator has 
excluded certain lawsuits and disputes 
from the Mediation Law, believing  
that such disputes and lawsuits are of  
a special nature and are incompatible 
with being subject to the Mediation 
Law.  

Article 3 of the Mediation Law stipulates that the Law shall not  
apply to urgent cases or applications for emergency interim relief, 
substantive and temporary enforcement disputes, in which one of 
the parties is: 

- Qatar Energy
- a company which Qatar Energy has established, participates 
in, or contributes to; 
- a company based on agreements of exploration or participation 
in the production or development of rights, production sharing 
or joint venture agreements in the field of petroleum operations 
or petrochemical industries; or
- any physical or juridical person licensed by Qatar Energy to 
carry out petroleum operations under Law No. 3/2007 on the 
Exploitation of Natural Wealth and its Resources.

Article 3 also excludes tax disputes and matters in which conciliation 
is be permissible within the scope of the Law. It is to be noted that the 
legislator has excluded certain lawsuits and disputes from the 
Mediation Law, believing that such disputes and lawsuits are of a 
special nature and are incompatible with being subject to the 
Mediation Law.  

Although the legislator did not define the nature of disputes in which 
conciliation is not permissible and that are therefore not eligible for 
mediation, these can be clarified as disputes related to purely 
personal status, such as matters related to a person’s status and 
capacity, and to the validity or invalidity of marriage contracts, 
divorce, and public policy and criminal matters. Accordingly, by 
logical inference from Article 3, in the author's view, the Mediation 
Law applies to any matter for which conciliation is permissible in 
Qatar. 

Article 4 of the Mediation Law clarifies the mechanisms for initiating 
mediation procedures, which may be initiated by one or more medi-
ators in accordance with the agreement of the parties, provided that 
the number of mediators is odd in all cases. Mediation procedures 
must begin by the mediator holding one or more sessions during 
which the mediator assists the parties in reaching an agreement to 
resolve the dispute by identifying the subject-matter(s) of the dispute 
and seeking appropriate solutions and presenting them to the parties 
in order to help the parties reach a final settlement agreement to 
resolve the dispute. 

Article 5 of the Mediation Law sets out the conditions to be met  
by the mediator, whether a natural or juridical person, and permits 
companies and public interest entities to engage in mediation work. 
A mediator, if a natural person, must be fully competent and no final 
judgement may have been issued against him or her for a felony  
or a misdemeanour involving breach of honour or trust, even if the 
person has been exonerated. The mediator be of good conduct and 
reputation, shall be known for integrity, impartiality and experience, 
and shall not have been previously dismissed or de-listed from the 
roll in which he or she is registered, and the licence issued to practise 
the profession shall not have been revoked by virtue of a disciplinary 
judgement or decision. 

A mediation agreement will be 
considered as made in writing if it is 
contained in a document signed by the 
parties, or in the form of paper or 
electronic correspondence or any other 
form made by means of communication 
allowing receipt.

Article 6 of the Mediation Law stipulates that the Mediation 
Agreement must be made in writing. A mediation agreement will be 
considered as made in writing if it is contained in a document signed 
by the parties, or in the form of paper or electronic correspondence 
or any other form made by means of communication allowing 
receipt. Reference in a contract to a document containing the  
mediation clause will be considered to be a mediation agreement, 
provided that the reference is clearly stated so as to make that clause 
a part of the contract. This means that an oral mediation agreement 
will be deemed invalid and may not be invoked as a plea before the 
Court. 

Article 7 stipulates that a register will be created for the registration 
of mediators, and gives, specialised professionals and arbitrators  
the right to be registered in the register in accordance with the 
conditions and registration criteria, which will be issued by a decision 
of the Council of Ministers.  

Article 9 stipulates that a mediator engaged in mediation in a dispute 
may not be a member of an arbitral or judicial tribunal or give an 
opinion or testimony to either in respect of the dispute itself. 

Article 10 stipulates that mediation procedures are to begin on the 
date on which the mediator accepts his or her functions, and, within 
ten days from the date of his or her selection or appointment, the 
mediator must inform the parties to the dispute in writing of his  
or her acceptance or refusal to act as mediator, and the mediator  
will step down if anything affects his or her impartiality and  
independence. 

FEATURE 1
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Article 11(3) stipulates that the parties may agree on the procedures 
for disqualification of the mediator. If there is no agreement in this 
regard, the request for disqualification must be submitted to the 
competent court for determination within five days from the date of 
submission. 

It should be noted that in the Mediation Law, the legislator did  
not clarify the criteria or circumstances justifying the disqualification 
of a mediator by the parties, as it did in the Arbitration Law. Article 12 
of the Arbitration Law states: 

“The arbitrator may not be disqualified unless there are circum-
stances that give rise to justified doubts about his impartiality 
or independence, or if he does not meet the qualifications 
agreed-upon by the parties ...”. 

While the legislator did not expressly refer to criteria or circumstances 
for removal of a mediator, these criteria and circumstances can be 
inferred from Article 11(2) of the Mediation Law, which stipulates  
that a Mediator shall withdraw from the Mediation in writing if any 
matter affecting his or her impartiality or independence arises after 
commencement of mediation. The criteria may therefore be applied to 
circumstances entailing disqualification. 

An alternative mediator may be appointed to replace a mediator 
whose mission has ended due to removal, recusal or dismissal, using 
the same procedures for appointing the mediator whose mission has 
ended. If the mediator is unable to perform the mission or stops 
performing it, leading to a delay in mediation procedures, and does 
not step down and the parties do not agree to dismiss him or her, the 
court may order the termination of the mission.

The legislator has granted the Mediator immunity from legal liability 
except in cases of bad faith, collusion, or gross negligence, as Article 
14 stipulates that: 

“A Mediator may not be held accountable for the exercise of 
Mediation missions unless such exercise is for bad faith, or a as 
a result of complicity or gross negligence. Accountability 
procedures and controls shall be regulated by a decision of the 
Council.” 

Accordingly, an aggrieved party may institute legal proceeding 
against a mediator if the mediation ends in reconciliation that  
was the result of fraud or deception by the Mediator who deliberately 
and in bad faith deviated from the nature of the mission, whether 
motiv-ated by a desire to favour or harm one of the litigants  
or to obtain a personal benefit. Legal proceedings may also be  
instituted against the mediator—even if the mediation did not end in 
reconciliation—if the mediator committed a gross error resulting in 
harm to one of the disputing parties, for example if the mediator 
takes a document submitted by one of the litigants and delivers it to 
the opposing party or delivers copies of it without the party’s consent 
and approval. 

Article 15 of the Mediation Law 
permits the court hearing the case to 
sua sponte ask the parties to such case 
to settle the dispute through mediation 
within a period it specifies.

Article 15 of the Mediation Law permits the court, at the request of 
one of the parties or sua sponte, to the parties to such case to settle 
the dispute through mediation within a period it specifies. If a party 
objects to the court’s request to settle the dispute through 

mediation, the court shall continue to consider the case brought 
before it. By reference to the provisions of Article 2 of the promulga-
tion articles, the lawsuit should be brought before the civil and 
commercial court circuit, given that the Mediation Law applies to 
lawsuits and disputes falling within the jurisdiction of the civil and 
commercial circuit. It is worth noting the importance of the role 
played by the court to convince the parties of the effectiveness of 
mediation when asked to settle the dispute through mediation.  

As per Article 16, the parties may request the court to refer the case 
to mediation at any stage of the case, provided that this is done 
before the case is reserved for judgment. If the dispute is settled 
through mediation while the case is being considered, the party 
responsible for paying the judicial fees will be exempted from paying 
them, and such fees shall be refunded if they have already been paid. 

Among the most important provisions of the Mediation Law are 
those stipulated in Article 18, which considers the existence of a 
mediation agreement, whether in the form of a clause in the original 
contract or in the form of a separate agreement, as one of the 
defences a defendant can raise against the plaintiff’s lawsuit and in 
response to the plaintiff. However, a court may decide to judge a case 
despite the existence of a mediation agreement if it concludes that 
the mediation agreement is null, ineffective, or inoperative, or that 
the procedures for conducting mediation between the parties have 
ended and did not lead to an agreement within the period set for the 
mediation agreement. 

Article 24 of the Mediation states that the mediator shall draft the 
settlement agreement in writing within seven days from the date the 
parties have reached a settlement of the dispute. The mediation 
agreement must include:

1. The names, personal data and addresses of the parties to 
the dispute, and the case number, if any.

2. The name, personal data and address of the mediator.
3. The name of any other person whose consent to the agree-

ment shall be obtained.
4. A summary of the subject matter of the dispute.
5. The name of any expert appointed to the dispute and the 

expert opinion issued.
6. A detailed statement of what has been agreed upon 

between the parties to the dispute.

A number of copies of the agreement shall be signed provided that 
each of the parties and the Mediator is given an original copy of the 
settlement agreement.

In order for the settlement agreement to be enforced, it must be 
signed by the parties, the person whose consent is required by the 
subject-matter of the dispute, and the mediator. 

Among the most prominent provisions of the Mediation Law is  
Article 25, which deems the settlement agreement resulting  
from mediation and authenticated by the court to be a execution 
instrument pursuant to which enforcement may take place, and 
which may not be contested by any means of appeal. Thus a  
party seeking enforcement of a settlement agreement need not 
resort to the courts to request the enforcement of what was agreed 
upon in the settlement agreement and request the court to adjudge 
compensation based on the rules of contractual liability; instead, the 
party can request the Enforcement Court to enforce the specified 
obligations contained in the settlement agreement in accordance 
with the provisions of Civil and Commercial Procedure Law No. 
13/1990 and its amendments. 

FEATURE 1
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Article 27 deems the mediation 
agreement authenticated by the 
competent court to have res judicata 
effect, which means that if the subject 
matter of a case is a settlement 
agreement authenticated by the court, 
the court must rule that the lawsuit 
may not be considered, due to the 
previous ruling on the same case. 

Article 27 is another important provision of the Mediation Law. 
Article 27 deems the mediation agreement authenticated by the 
competent court to have res judicata effect, which means that if the 
subject matter of a case is a settlement agreement authenticated  
by the court, the court must rule that the lawsuit may not be  
considered, due to the previous ruling on the same case. 

Article 30 stipulates that all deliberations, discussions, offers, negoti-
ations, and documents related to mediation remain confidential, and 
may not be used for any inference except in exceptional cases 
mentioned in Article 31.

In conclusion, we have attempted to briefly discern some of the most 
important provisions of the Mediation Law. The Qatari legislator did 
right in establishing a system of alternative dispute resolution 

methods in the Qatar, and in particular, enacting a mediation law. 
Mediation has today become a unique mechanism for settling 
disputes and a safe haven for resolving disputes given the advan-
tages it provides, the most important of which are speed, flexibility, 
privacy, confidentiality, and maintaining friendly relations between 
the parties. 

FEATURE 1
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Jurisdictional Challenges  
in Arbitrations in Qatar

I n this article, we explore jurisdictional 
challenges in arbitrations within the State 

of Qatar, both under Qatar law and the law 
of the Qatar Financial Centre (QFC). This 
matter is important for all parties whose 
arbitrations are seated in either of these 

jurisdictions, and particularly to parties 
whose arbitrations are agreed to be subject 
to the rules of the arbitration centre that 
administers most Qatari-seated arbitrations, 
namely the Qatar International Centre for 
Conciliation and Arbitration (QICCA). 
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FEATURE 2

1

Introduction
The ability of the court or arbitral tribunal to reach a substantive 
decision on a dispute is based on its jurisdiction to do so. There  
will always be instances where a party to a dispute challenges the 
jurisdiction of the court or arbitral tribunal to administer and decide 
on the dispute.

2

Challenges to the Jurisdiction 
of the Arbitral Tribunal
Arbitration is seen as a more time and cost-effective alternative 
which achieves achieves a similar, if not the same, result for the 
parties as court litigation. It offers a robust process for dispute  
resolution with a binding and enforceable award at the end. The 
consensual rather than mandatory nature of arbitration means  
that arbitration can be more prone than litigation to jurisdictional 
challenges. 

Jurisdictional challenges often arise in one of two key circumstances. 
The first is when one party disputes the tribunal’s jurisdiction to 
administer and decide upon the dispute it has been presented with. 
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The second is when there is a disagreement in respect of the  
agreement to arbitrate between the parties contained either in a 
substantive contract or in a separate agreement. 

The arbitration agreement sets out the scope of the dispute that the 
parties have agreed should be subject to resolution by arbitration as 
well as the process for arbitration. Respondents to arbitration may 
seek to stop the arbitral process by claiming that the dispute referred 
to arbitration is outside the jurisdiction of the tribunal formed by 
that referral. 

Some examples of when jurisdictional challenges are raised include:
• when there is a doubt as to whether there is an arbitration  
agreement in place or not (the writing requirement);
• when there is an argument as to whether there is a valid arbitration 
agreement in place;
• when there is a concern over the arbitrator’s or the tribunal’s 
impartiality;
• when there is doubt as to a tribunal’s constitution;
• where one party challenges the scope of the tribunal’s authority.

3

Frameworks for Challenging 
a Tribunal’s Jurisdiction  
in Qatar and the QFC

A. POSITION IN QATAR OUTSIDE THE QFC

On 16 February 2017, Qatar issued Law No. 2/2017 Promulgating the 
Civil and Commercial Arbitration Law (the “Arbitration Law”) which 
amended Law No. 13/1990, the Qatar Civil and Commercial Code of 
Procedure (CCPC).

The Arbitration Law is primarily modelled on and influenced by the 
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985 
(the “UNCITRAL Model Law”) with some modifications. Broadly 
speaking, the Arbitration Law has been welcomed by the arbitration 
community in Qatar.

The introduction of the Arbitration Law has encouraged more parties 
to adopt arbitration as part of their dispute resolution processes in 
their contracts instead of litigation before the Qatari Courts, where 
the resolution of disputes can at times be lengthy and very expensive. 

The modernisation of the Arbitration Law and the equivalent law 
applicable in the QFC has placed Qatar on the arbitration map. It is 
seen as an attractive jurisdiction for parties who are seeking to settle 
their disputes by arbitration, not least because Qatar has been a party 
to the 1958 New York Convention on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards since 2003.

Article 2 of the Arbitration Law sets out whom the law applies to and 
in which circumstances it applies. The Arbitration Law applies to all 
arbitrations, whether public law or private law persons, who are 
subject to the dispute and who have agreed in their arbitration 
agreement that the dispute will be subject to the provisions of the 
law. It does not matter whether the arbitration takes place in Qatar or 

abroad. Those who work with State counterparties should note that 
agreement to arbitrate administrative contracts is subject to the 
approval of the Prime Minister or his delegates. 

Article 7(1) of the Arbitration Law provides that the:
“arbitration agreement is the agreement of the parties…. to 
refer to arbitration, to decide on all or some disputes that have 
risen or that may arise between them in respect of a defined 
legal relationship, whether contractual or non-contractual.”  

Article 7(3) further provides that the arbitration agreement must be 
in writing or it will be deemed invalid. Parties can agree to any other 
substantive terms in the contract, provided that they are not against 
public policy. For instance, if the terms have an illegal purpose or 
unenforceable for want of legality.

A key provision to note in the Arbitration Law is Article 8. This provi-
sion requires a court to refuse to hear a dispute that is subject to an  
arbitration agreement unless one or more exceptions are met. This 
can include a finding by the court that the arbitration agreement is 
null and void, inoperative or incapable of being performed.

Article 16(1) of the Arbitration Law makes express provisions for  
an arbitral tribunal to be able to rule on its own jurisdiction (the 
“competence-competence” rule) as well as to rule in respect of the 
existence, validity, nullity, expiry of an arbitration agreement or its 
inapplicability to the subject-matter of the dispute. 

Article 16(2) provides that any challenge to the jurisdiction of the 
arbitral tribunal—including any challenge to the existence, validity, 
nullity, expiry, or applicability of the arbitration agreement—must  
be raised no later than the statement of defence or in the reply to 
counterclaim if a counterclaim has been made.

Article 16(2) also provides that any challenge in respect of the  
arbitral tribunal exceeding the scope of its jurisdiction in hearing  
the dispute must be presented as soon as the issues arise during  
the arbitral proceedings.

Article 16(3) further provides that the arbitral tribunal may determine 
the jurisdictional challenge as a preliminary matter or may reserve its 
decision until the award is issued on the substantive dispute. The 
arbitral tribunal under this article maintains the power to continue 
with the proceedings and make an award pending any jurisdictional 
challenge or appeal to the Competent Court.

A claim that the tribunal does not  
have jurisdiction will need to be raised 
no later than the statement of claim or, 
where there is a counterclaim,  
the challenge should be raised in  
the reply to the counterclaim. 

The party wishing to raise a jurisdictional challenge should be  
aware as to when they are able to raise such challenges during the 
proceedings. A claim that the tribunal does not have jurisdiction will 
need to be raised no later than the statement of claim or, where there 
is a counterclaim, the challenge should be raised in the reply to the 
counterclaim. 
If the challenge is in respect of the tribunal exceeding its scope of 
authority, then that challenge should be raised as soon as one or both 
parties establish the tribunal has exceeded such scope.

FEATURE 2
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B. POSITION WITHIN THE QFC

The legislative framework in the QFC is similar to the position in the 
State of Qatar generally. However, it is important to note that the 
Arbitration Law does not apply to QFC-seated arbitrations because 
the QFC, as a separate jurisdiction, has its own, separate civil and 
commercial legal regime based on common law. 

As with the Arbitration Law, the QFC Arbitration Regulations 2005 
made pursuant to Article 9 of QFC Law No. 7/2005 (the “Arbitration 
Regulations”) follow the UNCITRAL Model Law.

The Arbitration Regulations apply to all arbitrations where the seat is 
the Qatar International Court and Dispute Resolution Centre 
(QICDRC), also known as the QIC. The QIC differs from the Qatari 
Courts outside the QFC in that the former operates in English with 
judges who are experts in common law rather than civil law, which is 
applied in the latter. 

Section 5 of the Arbitration Regulations sets out the jurisdiction  
of the arbitral tribunal. Under Article 21(1), the tribunal may rule on 
its own jurisdiction, including any objections with respect to the  
existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, 
an arbitration clause which forms part of a contract will be treated  
as an agreement independent of the other terms of the contract. A 
decision by the tribunal that the contract is null and void will not by 
itself determine the invalidity of the arbitration clause. 

Article 21(2) sets out when a jurisdiction challenge should be made. 
A plea by a respondent or other party that the tribunal does not  
have jurisdiction must be raised no later than at the time of  
the submission of the defence or, for another party, that party’s  
first written statement in the arbitration. A party is not precluded 
from raising such a plea by the fact that the party has appointed or 
participated in the appointment of any arbitrator. A plea that the 
tribunal is exceeding the scope of its authority must be raised as  
soon as the matter alleged to be beyond the scope of its authority is 
identified during the arbitral proceedings. The tribunal may, in either 
case, admit a later plea if it considers the delay justified.

Under Article 21(3), the tribunal may rule on a jurisdictional challenge 
either as a preliminary question or in an award on the merits. If  
the tribunal rules as a preliminary question that it has jurisdiction 
then any party may request, within 30 days after having received 
notice of that ruling, that the QIC decide the matter. The decision of 
the QIC may not be appealed. While this request is pending, the 
tribunal may continue the arbitral proceedings and make an award.

The scope of the Arbitration Regulations is likely to be expanded by 
QFC Law No. 14/2021 and Law No.15/2021, which amended QFC Law 
No. 7/2005. The two new Laws came into effect on 13 October 2021. 
They extended the jurisdiction of the QIC to cover all civil and 
commercial suits relating to the Qatar Free Zones (QFZs), being 
areas managed by the Qatar Free Zones Authority. This means that 
for commercial entities based in the QFZs at Ras Bufontas (the 
airport free zone connected to Hamad International Airport) and 
Umm Al Houl (the seaport free zone), the seat of any arbitrations will 
be the QIC and not the Qatari Courts, unless another seat is expressly 
chosen. 

Prior to the adoption of the new Laws, there was uncertainty as to 
whether the QIC was the competent court. The QFC advised that 
parties should only make applications to the QIC if they both agreed 
to do so. 

4

The Risk of Jurisdictional 
Challenges
The obvious benefit to an early jurisdictional challenge from the  
perspective of a respondent is that the arbitration will be terminated 
quickly and with a minimal cost exposure. Even if jurisdiction is not 
dealt with as a preliminary issue and the tribunal makes a finding on 
its jurisdiction in its final award, a tribunal may still reduce the scope 
of its substantive findings if it determines that some, or even all, of 
the claims made are outside its scope of authority. 

There remain several risks associated with jurisdictional challenges. 
The biggest risk to proceedings is the effect it will likely have on  
the current proceedings. Often by the point when a jurisdictional 
challenge is made, the arbitral tribunal will have already issued  
the procedural timetable and a final hearing date may have been 
agreed.

Generally arbitral tribunals will stay/suspend the proceedings on  
the substantive matter pending the outcome of the jurisdictional 
challenge. That said, and as we have noted above, the arbitral tribunal 
does have the right to continue with proceedings should it wish to  
do so.

Where proceedings are stayed, this will of course have a knock-on 
effect on the procedural timetable. In turn, this will undoubtably 
cause an increase in costs for both parties as well as affecting from a 
timeframe perspective. 

If the arbitral tribunal opts to continue considering and deciding on 
the substantive matters and does not stay the proceedings pending 
the outcome of the jurisdictional challenge, there is a risk that any 
award will be challenged at the competent local court. This can also 
significantly increase costs as well as affect the timeframe for both 
parties.

Article 33 of the Arbitration Law and Article 41 of the QFC Regulations 
provide identical grounds upon which an award may be challenged. 
They are drawn from the UNCITRAL Model Law. They focus on the 
invalidity of the arbitration agreement, the violation of due process, 
the tribunal exceeding its authority, the improper constitution of the 
tribunal, and/or procedural irregularities.

5

The Approach of the Qatari 
Courts and the QIC to 
Jurisdictional Challenges
Both the Qatari Courts and the QIC have a supervisory role which, to 
some extent, contradicts the policy written into both the Arbitration 
Law and the Arbitration Regulations, i.e., that the tribunal is allowed 
to rule on its own competence. In common with some jurisdictions, 
such as England and Wales under the Arbitration Act 1996, both 
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courts may review a tribunal’s ruling on jurisdictional issues after  
a preliminary ruling by the tribunal on jurisdiction or after the  
tribunal’s final award on the merits.

A. POSITION IN QATAR OUTSIDE THE QFC
The competent court under the Arbitration Law is the Civil and 
Commercial Arbitration Disputes Circuit of the Court of Appeals. 

The introduction of the Arbitration Law and associated legal updates 
is indicative of the legislative intention to back tribunals to resolve 
such matters without the local courts having to intervene. This in  
turn saves costs and time. 

The Courts are taking more of a back-seat approach and aiming to be 
utilised only as a last resort. This is due predominantly to recognition 
that the Courts are running to capacity at all levels, not just  
the Court of Appeal. The underlying rationale, however, is to give 
investors comfort and assurance that the Arbitration Law provides 
sufficient backbone to resolve potential disputes without the need 
for local court involvement leading to additional time and costs.  

B. POSITION WITHIN THE QFC

The QIC has only one reported arbitration decision, published 
expressly because it dealt with the issue of jurisdiction of the QIC to 
entertain arbitration matters. This is C v. D [2021] QIC (F) 8. It is a 
decision of the First Instance Circuit.

Neither party to the arbitration was established in the QFC but the 
contract between them provided for arbitration under LCIA Rules, 
with the seat to be the QIC, and for the venue of the arbitration to be 
Qatar. 

The applicant, ‘C’, applied to the QIC for interim relief and precau-
tionary measures in relation to the contract by way of an injunction 
to maintain the status quo pending the determination of the dispute. 
C made its application prior to filing a request for arbitration with the 
LCIA. 

Due to the QIC’s “policy to protect the confidentiality of arbitrations” 
and “as no point arises of general interest apart from the issue of 
jurisdiction”, the Court directed that only a very brief note of the 
ruling should be published (para. 8). 

The Court was satisfied that it was the seat of the arbitration and 
that under the applicable law it indeed had jurisdiction to entertain 
the application “in circumstances in which an arbitral tribunal could 
not yet act or act effectively”. The Court declined to grant relief on the 
facts before it at the time the application was made. 

Interestingly, and for reasons not expressly set out in the judgment, 
the Court found that its jurisdiction was founded in part on the 
Arbitration Law, not the Arbitration Regulations, implying that the 

parties had chosen a law other than the law of the seat to govern the 
arbitration process (para. 6).

The inference from C. v. D. is that very few QFC-seated arbitrations 
have challenges to jurisdiction that reach the QIC. In the absence of 
any contrary evidence, it seems highly likely that the QIC will take a 
non-interventionist approach to maintaining the jurisdictional integ-
rity of the arbitrations that it supervises. This would be in alignment 
with the QIC’s Regulations and Procedural Rules Section 5(1), which 
promotes arbitration in unequivocal terms:

“The Court will encourage the parties, whenever it is appro-
priate to do so, to resolve their disputes by resorting to arbitra-
tion or mediation or any other method of alternative dispute 
resolution.”

 

6

Conclusions
While many jurisdictional challenges do have merit and their applica-
tions are raised out of genuine concern over the impartiality of the 
tribunal and the scope of the arbitration, it must be pointed out that 
a significant number of challenges have very little worth. They may 
derive from a party’s overall arbitration strategy or have been raised 
from a deliberately obstructive perspective. As arbitral parties 
continue to become more attuned and accustomed to the use  
and nuances of the arbitration process as against use of litigious 
procedures in the courts, it is likely these challenges will continue to 
increase.   

To avoid unnecessary, or indeed even vexatious challenges, we 
suggest that parties adopt the following arbitration strategies:

a) Draft the agreement to arbitrate carefully considering the 
anticipated disputes the parties wish to arbitrate.

b) Ensure that the agreement to arbitrate is watertight. If the 
signatory to the agreement requires a specific power of 
attorney and not just a general one, then work to ensure 
one is in place before the agreement is signed. 

c) Consider whether the proposed arbitration subject-matter 
falls squarely within the dispute resolution clause and 
draft the request to arbitrate accordingly.

d) Ensure that parties fully understand and take into consid-
eration the associated cost increase and timeframe impacts 
that come about as a direct result of such challenges. This 
should ideally be done before raising them as a respondent 
or choosing to defend such challenges as a claimant.   

FEATURE 2

In the absence of any contrary  
evidence, it seems highly likely  
that the QIC will take a 
non-interventionist approach  
to maintaining the jurisdictional 
integrity of the arbitrations  
that it supervises. 

Both the Qatari Courts and the QIC 
have a supervisory role that, to some 
extent, contradicts the policy written 
into both the Arbitration Law and the 
Arbitration Regulations, which allows 
the tribunal to rule on its own 
competence. 
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Amendments to the QFC 
Data Protection Regulations

13/2016 Concerning Privacy and Protection of Personal Data.1 
Furthermore, Qatar Financial Centre (QFC) an onshore business and 
financial hub established by Law No. 7/2005 enacted its Data 
Protection Regulations in 2005 (the “2005 DPR”). On 21, December 
2021, the QFC amended its Data Protection Regulations (the “2021 
DPR”), which came into force on 19 June 2022. The amendments to 
the DPR aim to align it with the General Data Protection Regulation 
(Regulation (EU) 2016/679) (GDPR). The GDPR is considered the gold 
standard for the protection of consumer information.2 Given that the 
QFC is a popular off shore platform for many foreign investors 
looking to establish companies in Qatar, it is not surprising that the 
QFC amended its 2005 DPR to conform with international practices 
in relation to data protection. 

1.  Endpoint Protector, Data Protection Regulations in the Middle East,  
https://www.endpointprotector.com/blog/data-protection-regulations-middle-east/.

2.  International Bar Association, Data protection: threat to GDPR’s status as 
‘gold standard’, https://www.ibanet.org/article/A2AA6532-B5C0-4CCE-86F7-
1EAA679ED532#:~:text=Implemented%20in%20May%202018%2C%20
the,world’s%20toughest%2Dever%20privacy%20regime. 

Khadeja Al-Zarraa 
Senior Associate

Al-Ansari Law Firm

I In 2016, Qatar was one of first countries 
in the Middle East to introduce a stand-

alone data protection law, Law No. 13/2016 
Concerning Privacy and Protection of 
Personal Data.  The Qatar Financial  
Centre (QFC), an onshore business and 
financial hub established by Law No. 
7/2005, enacted its Data Protection  
Regulations in 2005. On 21 December 2021, 
the QFC amended its Data Protection  
Regulations (the “2021 DPR”), which  
came into force on 19 June 2022. The 
amendments to the 2021 DPR aim to align 
it with the General Data Protection  
Regulation (Regulation (EU) 2016/679) 
(GDPR), considered the gold standard for 

the protection of consumer information. 
Since the GDPR came into force on 25 May 
2018, several countries have adopted a 
similar approach to data protection. Given 
that the QFC is a popular offshore platform 
for foreign investors looking to establish 
companies in Qatar, it is not surprising that 
the QFC amended its 2005 DPR to conform 
to international practices in relation to data 
protection. The key amendments include 
establishing a Data Protection Office,  
imposing significant fines on violations,  
and expanding the rights of individuals 
with respect to processing their personal 
data. 

Introduction
Over the last decade, the world has shifted to using technology in 
everyday life more and more. This increased reliance on technology in 
everyday life have led to significant developments in data protection 
laws across the globe. In 2016, Qatar was one of first countries in the 
Middle East to introduce a standalone data protection law, Law No. 
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In this article we will highlight the major amendments in the 2021 
DPR.

Key Terms
The 2021 DPR has the following key terms: 

 -  Processing is defined as any operation or set of operations 
which is performed upon Personal Data, whether or not by 
automatic means, such as collection, recording, organization, 
storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, 
disclosure by transmission, dissemination or otherwise 
making available, alignment or combination, blocking, erasure 
or destruction.

 -  Data Controller is an individual or entity that determines 
the purposes and means of the Processing of Personal Data.

 -  Data Processor is an individual or entity that undertakes the 
Processing of Personal Data on behalf of a Data Controller.

 -  Personal Data is any information relating to a Data Subject.

Scope of Application
The 2021 DPR intends to protect the rights and legitimate interests of 
individuals in relation to their Personal Data and to set out principles 
and rules about protecting and processing Personal Data. The 2021 
DPR applies to the processing of Personal Data by automated or 
non-automated means of only living natural persons3 (except in the 
course of their purely personal or household activities4). 

One of the key amendments made to the 
2021 DPR is affording it extraterritorial 
effect in applying to the processing  
of Personal Data by a Data Controller  
or Data Processor not incorporated  
or registered in the QFC.

Notably, one of the key amendments made to the 2021 DPR is 
affording it extraterritorial effect in applying to the processing of 
Personal Data by a Data Controller or Data Processor not incorpor- 
ated or registered in the QFC.5 This extraterritorial application is 
limited to cases where, as part of ongoing arrangements, that  
Data Controller or Data Processor processes Personal Data through a 
Data Controller or Data Processor incorporated or registered in the 
QFC and such processing if not done on occasional bases.6 

3.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 6.

4.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 37.

5.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 7.

6.  Ibid.

Key Principles Relating to 
the Processing of Personal 
Data
Similar to the GDPR, 2021 DPR introduces the following six key prin-
ciples of processing Personal Data that Data Controllers are required 
to comply with:

• lawfulness, fairness and transparency;
• specific purpose;
• data minimization;
• accuracy;
• storage limitation; and
• integrity and confidentiality of processing.7

A Data Controller must be able to demonstrate its compliance with 
these principles.8 

The Data Protection Office  

The DPO is empowered to administer 
the  2021 DPR and all aspects of data 
protection within the QFC. 

The 2021 DPR introduced the establishment of the Data Protection 
Office (DPO) by the QFC Authority. The DPO is empowered to admin-
ister the  2021 DPR and all aspects of data protection within the QFC. 
The DPO will be managed by the Data Protection Data Commissioner. 

The DPO has investigative and corrective powers. Its investigate 
powers include: 

-  ordering Data Controllers or Data Processors to provide any 
information required for the performance of its duties; 

-  carrying out investigations of an alleged infringement of the 
DPR; and 

-  obtaining access to any premises of a Data Controller or Data 
Processor, including to any data processing equipment and 
means.9

Further, the DPO corrective powers include:
a)  warning a Data Controller or Data Processor that its operat- 

ions are likely to infringe on the DPR; 
b)  issuing reprimands or orders to rectify any infringements to 

a Data Controller or a Data Processor; ordering a Data 
Controller or Data Processor to comply with the Data 
Subject’s requests to exercise the Data Subject’s rights under 
the DPR;

c)  ordering a Data Controller or Data Processor to carry out 
processing operations in a specified manner and within a 
specified period;

d)  ordering a Data Controller to notify a Data Subject of any 
breach of his Personal Data; imposing a temporary or 
permanent limitation, including a ban, on the processing of 

7.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 8.

8.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 9.

9.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 23(1).
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Personal Data; ordering  a Data Controller to rectify or erase 
Personal Data and to notify these actions to Recipients to 
whom the Personal Data have been disclosed;

e)  imposing a penalty depending on the circumstances of each 
individual case;

f)  ordering the suspension of data transfers to a Recipient 
outside the QFC or to an international organization; and 

g)  ordering a Data Controller to undertake a data protection 
impact assessment.10

Consent
The 2021 DPR defines the Data Subject as a natural person who can 
be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an 
identifier such as a name, an identification number, location data, an 
online identifier or to one or more factors specific to the physical, 
physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of 
the Data Subject11. Consent of the data subject must be:

I freely given;
II specific;
III informed; and
IV an unambiguous indication by the Data Subject that they 
agree to the processing of the relevant Personal Data.12

If the consent is provided in documents concerning another  
matter instead of a stand-alone document for consent, the following 
conditions must be met:

a) it must be clearly distinguishable from the other matters;
b) it must be intelligible and easily accessible; and
c) it must use clear unambiguous, and plain language. 

Moreover, where consent is contained in a document concerning 
another matter, the determination of whether the consent was  
freely given depends on whether the performance of a contract was 
conditional on the consent being given.13 Further, the 2021 DPR 
allows the Data Subject to withdraw their consent as easily as it was 
given, at any time and in any manner. Further, the Data Subject must 
be informed of this right before giving their consent. 

Processing of Sensitive Data

The definition of “Sensitive Personal 
Data” differs from the 2005 DPR in 
that it includes biometric data and 
criminal records similar to the GDPR. 

The 2021 DPR defines Sensitive Personal Data as Personal Data 
revealing or relating to race or ethnicity, political affiliation or opin-
ions, religious or philosophical beliefs, trade union or organizational 
membership, criminal records, health or sex life, and genetic and 
biometric data used to identify an individual.14 Notably, the definition 

10.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 23(2).

11.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 39.

12.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 11.

13.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 11(6).

14.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 39.

of “Sensitive Personal Data” differs from the 2005 DPR in that it 
includes biometric data and criminal records similar to the GDPR.15

The 2021 DPR prohibits the processing of Sensitive Personal Data 
except in the following cases:

a)  the Data Subject has given their explicit written consent;
b)  the processing is necessary to carry out the obligations, and 

exercise specific rights under employment law, including the 
assessment of the Data Subject’s working capacity as an 
employee;

c)  the processing is necessary to protect the vital interests of 
the Data Subject or another individual and the Data Subject 
is physically or legally incapable of giving their consent;

d)  the processing is carried out by an insurance firm for the 
purposes of providing a policy for life or health insurance;

e)  the Processing is carried out by a not-for-profit entity in  
the course of its legitimate activities and with appropriate 
safeguards.

f)  the processing relates to Personal Data that the Data Subject 
has manifestly made public;

g)  the processing is necessary to establish, pursue or defend a 
legal claim or when a court is acting in its judicial capacity;

h)  the processing is necessary to comply with an obligation 
imposed on the Data Controller by law;

i)  the processing is necessary to perform a task carried out by 
any of the QFC institution such as the QFC Authority; the QFC 
Regulatory Authority; the Civil and Commercial Court; the 
Regulatory Tribunal or a QFC institution;

j)  the processing is necessary for substantial public interest 
reasons; and

k)  the processing is required for the purposes of preventive 
medicine, medical diagnosis, the provision of care or treat-
ment or the management of health-care services.16

However, a Data Controller is not prohibited from processing the 
Sensitive Personal Data if he or she has obtained a permit from the 
DPO and applies adequate safeguards in the processing of the data.17 

Moreover, the QFC Data Protecting Rules published in December 
2021 (the “Data Rules”) set out the required information to be 
provided by a Data Controller applying for a permit from the DPO to 
process Sensitive Personal Data. These requirements include providing 
a description of the intended processing of Sensitive Personal Data, 
including: 

 -  a description of the nature of the Sensitive Personal Data 
involved and the purpose of the processing; 

 - the classes of Data Subjects being affected; 
 -  the identity of any Person to whom the Data Controller 

intends disclosing the Sensitive Personal Data; 
 -  the jurisdictions to which the Sensitive Personal Data may 

be transferred outside of the QFC; and 
 -  a description of the safeguards put into place by the Data 

Controller, to ensure the security of the Sensitive Personal 
Data.18 

The DPO has the authority to refuse or grant the application for 
processing of Sensitive Personal Data. 

 

15.  Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), arts. 9 and10.

16.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 12(1).

17.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 12(2).

18.  QFC Data Protecting Rules 2021, art. 6.
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Data Subject Rights
The 2021 DPR expands the rights afforded the Data Subjects, whose 
data is being processed. The 2021 DPR provides Data Subjects the 
following rights: 

• the right to access;
• the right to access rectification;
• the right to access erasure;
• the right to access to object;
• the right to access to restriction;
• the right to access to data portability; and
•  the right to not be subject to automated individual 

decision-making, including profiling.19

Notably, the 2021 DPR enhances 
individual rights to include the right  
to withdraw consent, the right to data 
portability, and the right to not be 
subject to automated individual 
decision-making, including profiling.  

Notably, the 2021 DPR enhances individual rights to include the right 
to withdraw consent, the right to data portability, and the right to 
not be subject to automated individual decision-making, including 
profiling. 

The DPR also imposes a new obligation on Data Controllers in cases 
where a Data Subject makes a request based on the above listed 
rights. In that case, the Data Controller must inform the Data Subject 
about action taken on the request without undue delay at the latest 
within 30 days from receiving the request. This period may be 
extended for a further 60 days if it is necessary to do so because of 
the complexity and number of the relevant requests.20

Data Protection Impact 
Assessment
The 2021 DPR imposes an obligation on Datar Controllers to carry out 
an assessment of the impact that intended processing is likely to 
result in a high risk to the rights and legitimate interests of Data 
Subjects.21 The DPO may publish a non-exhaustive list of the 
processing operations which require a data protection impact assess-
ment. No such list has been published yet.22 

Transfer of Data Outside 
of the QFC
Under the 2005 DRP, the transfer of Personal Data was subject to  
the assessment of the adequacy of the level of protection in that 

19.  QFC Data Protection Regulations 2021, arts. 16, 17, 18 ,19, 20, 22.

20.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 13.

21.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 27.

22.  QFC Resource Centre,  
https://www.qfc.qa/resource-centre#doccat=1240445d1dd142aaa87dfba6e4c88aa0 

jurisdiction. The assessment of the level of protection took into 
account the nature of the data and any relevant laws in the receiving 
jurisdiction to determine if the level of protection corresponded with 
the protection provided in the QFC. Consequently, any QFC company 
considering transferring Personal Data outside of the QFC was 
required to undertake such an assessment, which at times includes 
assessing multiple jurisdictions. In contrast, 2021 DPR allows  
transfers of Personal Data in a jurisdiction outside of the QFC if the 
DPO has decided that the jurisdiction has an adequate level of 
protection. In making its determination, the DPO may take into 
account the following factors:

a)  the rule of law, the general respect for individual’s rights and 
the ability of individuals to enforce their rights via adminis-
trative or judicial redress;

b)  the access of public authorities to Personal Data;
c)  the existence of effective data protection law, including 

rules on the onward transfer of Personal Data to another 
jurisdiction;

d)  the existence and functioning of one or more independent 
supervisory authorities with adequate enforcement powers; 
and

e)  international commitments and conventions binding on the 
jurisdiction and its membership of any multilateral or 
regional organizations.

Pursuant to the above, the DPO has published a list of 44 jurisdictions 
designated as having an adequate level of protection on its website.23 
The current list includes Austria, Belgium, Canada, France, Germany, 
United Kingdom and Qatar.24 

If a QFC company intends to transfer 
Personal Data outside the QFC to  
a jurisdiction without adequate level  
of protection, it must seek permission 
of the DPO. 

If a QFC company intends to transfer Personal Data outside the QFC 
to a jurisdiction without adequate level of protection, it must seek 
permission of the DPO. According to the Data Rules, the applicant 
must submit an application before the DPO providing the following 
information:

a)  description of the nature of the Personal Data involved;
b)  the purpose of the proposed transfer of Personal Data;
c)  the classes of Data Subjects being affected;
d)  the identity of the proposed recipient;
e)  the jurisdiction of the proposed recipient and a description 

of the laws and regulations which apply to the proposed 
recipient in respect of Personal Data protection; and

f)  description of the safeguards to be put into place by the 
Data Controller, to ensure the security of the Personal Data 
should the relevant transfer take place.25

23.  https://qfc-cdn.azureedge.net/-/media/project/qfc/qfcwebsite/documentfiles/
resource-center/data-protection/guidance/qfc-data-protection-office-list-of-ade-
quate-jurisdictions.pdf.

24.  List of Adequate Jurisdictions, https://qfc-cdn.azureedge.net/-/media/project/qfc/
qfcwebsite/documentfiles/resource-center/data-protection/guidance/qfc-data-protec-
tion-office-list-of-adequate-jurisdictions.pdf.

25.  QFC Data Protecting Rules 2021, art. 5.
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Notification of Data Breach

The 2021 DPR introduces a new 
obligation on Data Controllers  
in relation to notification of a  
data breach. 

The 2021 DPR introduces a new obligation on Data Controllers in 
relation to notification of a data breach. A data breach is defined to 
be any breach of security leading to the accidental or unlawful 
destruction, loss, alteration, unauthorized disclosure of, or access to, 
Personal Data transmitted, stored or otherwise processed.26 In case of 
a breach of Personal Data, the Data Controller must notify the DPO of 
such a breach without undue delay and, where feasible, not later 
than 72 hours after having become aware of it.27 However, the noti-
fication is not required if the Data Controller has determined that the 
breach is unlikely to result in a risk to the rights and legitimate inter-
ests of Data Subjects.28 

Data Controllers are required to keep 
records of any Personal Data breaches, 
including the circumstances surrounding 
the breach, its affects, and the corrective 
actions implemented.

With respect to Data Subjects, the 2021 DPR does not impose an 
obligation to notify them of any data breach. Rather, the 2021 DPR 
encourages Data Controllers to consider notifying the affected Data 
Subjects, taking into account the risk to their rights and legitimate 
interests.29 Additionally, Data Controllers are required to keep records 
of any Personal Data breaches, including the circumstances surround- 
ing the breach, its affects, and the corrective actions implemented.30

Remedies
Under the 2005 draft version of the Data Protection Regulations, a 
person who had reasonable grounds to believe that he has been 
adversely affected by violation of the DPR could file a claim with the 
QDC Authority.31 In contrast, the 2021 DPR allows a Data Subject, 
body, organization of association the right to lodge a complaint with 
the DPO in relation to an alleged infringement of the 2021 DPR.32 
Further, the 2005 DPR did not set any requirements for the 
complaint.33 The 2021 DPR requires the complaint to be in writing 

26.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 39.

27.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 31(1).

28.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 31(2).

29.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 31(6).

30.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 31(5)

31.  QFC Data Protection Regulations 2005, art. 23.

32.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 34(1).

33.  QFC Data Protection Regulations 2005, art. 23. 

and to contain any information required under the DPR.34 In addition, 
once a complaint is filed, the 2021 DPR empowers the DPO to invest-
igate the complaint.35 If DPO determines based on the investigation 
that there has been an infringement of the Data Protection 
Regulations, the DPO may make a determination to that effect.36 
Alternatively, if the DPO determines that the complaint has not been 
substantiated, it may dismiss the complaint.37

Furthermore, the Data Rules set out in Article 10 the required infor-
mation to be provided by the complainant which includes:

a) the complainant’s full name and address;
b)  the full name and address of the Data Controller whom the 

complainant believes commented a violation of the 2021 
DPR; 

c)  a detailed statement of facts that the complainant believes 
gives rise to the relevant violation; 

d)  a statement of the relief that the complainant seeks;
e)  a declaration by the complainant that they have provided 

the DPO with accurate information and that they under-
stand that any information provided will be processed by 
the DPO in accordance with the 2021 DPR. 

Compensation and Liability
The 2021 DPR introduces a number of remedies for individuals whose 
rights have been breached.38 A Data Controller is liable for any 
damage caused by the processing which violates the Data Protection 
Regulations.39 Further, a Data Processor is liable for the damage 
caused by the processing of data only where it has not complied with 
the 2021 DPR or where it has not acted in accordance with the lawful 
instructions of a Data Controller.40 However, a Data Controller or Data 
Processor is exempt from liability if it can establish that it was not 
responsible for the event giving rise to the damage.41 Moreover, in the 
event that more than one Data Controller or Data Processor or both 
are involved in the same processing that led to the damage suffered, 
each of them is jointly and severally liable for the entire damage.42 
Consequently, in such case where a Data Controller or Data Processor 
has paid full compensation for the damage suffered, that Data 
Controller or Data Processor is entitled to claim back from the other 
party involved that part of the compensation corresponding to their 
part of responsibility for the damage.43 

Penalties
Under the 2005 DPR, the QFC Authority was only empowered to issue 
a direction requiring an entity to do any act and that entity must 
comply with that direction. In contrast, the 2021 DPR empowers the 
DPO to issue several corrective actions based on its corrective powers 
including:  

 - issuing a warning;
 - issuing reprimands or orders to rectify any infringements; 

34.  QFC Data Protection Regulations 2005, art. 34(2). 

35.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 34(3).

36.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 34(4). 

37.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 34(5).

38.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 35(1).

39.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 35(2).

40.  Ibid.
41.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 35(3).

42.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 35(4).

43.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. .35(5).
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 - imposing penalties; 
 -  ordering the suspension of data transfers outside the QFC; 

and  
 -  ordering a Data Controller to undertake a data protection 

impact assessment.44

Consequently, the DPO is empowered to impose a fine of a maximum 
of USD 1,500,000 in case of any violation of the Data Protection 

44.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 33(2).

Regulations or non-compliance with an order by the DPO.45 This 
approach of setting significant fines is in line with the GDPR which 
imposes penalties of up to EUR 20,000,000.46 Hence, QFC companies 
must make a careful assessment of its data processing practices to 
ensure compliance with the 2021 DPR and avoid being subject to 
hefty monetary fines. 

45.  QFC Data Protection Regulations 2021, art. 36(3).

46.  Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), art. 83.
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Qatar’s Withholding  
Tax Regime

Introduction
Tax is one of the key elements the investors do take into consider-
ation when deciding where to invest and how to structure their 
investments in a specific market or region. This is of utmost impor-
tance for the State of Qatar, given that it will be hosting the FIFA 
World Cup at the end of 2022. Qatar will be in the spotlight during 
the most watched sport event in the world and investors are scruti-
nizing whether it is a market to invest in.

Investors are particularly sensitive to taxes on outbound payments 
which hit cash repatriation back to shareholders such as withholding 
taxes. 

In the State of Qatar, a unified 5% withholding tax applies to 
outbound payments such as interest, royalties, technical fees, 
commissions, brokerage fees and other payments for services to 
non-resident individuals or companies. 

T he purpose of this article is to summarize 
key observations from the practical expe-

rience in dealing with the Qatar withholding 
tax regime and related withholding tax refund 
process.

From the outset, while the purpose was to 
align with international standards  

on outbound payments, its practical imple-
mentation reveals a number of weaknesses 
which are real deterrent factors for foreign 
direct investors above the fact that it makes 
it painful for taxpayers to get their rights.

Mourad Chatar
Regional Tax Partner

Value Square
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Depending on the double tax treaties concluded by the State of Qatar, 
withholding tax could be reduced or eliminated. A refund system is in 
place in the State of Qatar whereby the taxpayer making the 
outbound payment must first retain the 5% withholding tax, pay it to 
the General Tax Administration of the State of Qatar. Subsequently, if 
eligible, the non-resident individual or company might ask for the 
refund of the withholding tax according to the applicable double tax 
treaty as well as provisions of the Qatar income tax law. 

The business community is now assessing how this withholding tax 
refund process is being handled in practice by the General Tax 
Authority of the State of Qatar. Smart investors are very cautious to 
see whether it is not only a mere provision in the income tax law or a 
double tax treaty giving them the right to be refunded, but also 
whether concrete organizational processes have been put in place. In 
other words, investors want to know whether the General Tax 
Authority of the State of Qatar walks the talk.

In the State of Qatar, a unified 5% 
withholding tax applies to outbound 
payments such as interest, royalties, 
technical fees, commissions, brokerage 
fees and other payments for services to 
non-resident individuals or companies. 
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The Concept of Withholding 
Tax in the State of Qatar
The withholding tax is a 5% deduction imposed on any payments 
made to any taxpayer not resident in the State of Qatar and not 
registered in the Qatar commercial register for a contract or activity 
wholly or partly carried out in the State of Qatar and which is not 
carried out through a permanent establishment in Qatar.

Article 9, paragraph 2 of the Law No. 24/2018 Promulgating the 
Income Tax Law (the “Income Tax Law”) states: 

“Subject to the provisions of tax agreements, royalties, interests, 
commissions and payments for services carried out wholly or 
partly in the state of Qatar, made to non-residents with respect 
to activities not connected with a permanent establishment in 
the State, shall be subject to a final withholding tax at the rate 
of 5%, as determined by Regulations.”

Any natural or legal person resident in Qatar could be responsible for 
retaining the withholding tax on the amounts paid to non-resident 
beneficiaries. The withholding tax is remitted to the General Tax 
Authority through the withholding tax return, which must be filed 
online through the Dhareeba portal.

A company or the branch that makes  
a payment to its foreign supplier is 
required to withhold the tax and remit 
the funds to the General Tax Authority 
by the 16th day of the following month. 
In case of compliance failure, the 
company will be subject to penalties. 

A company or the branch that makes a payment to its foreign supplier 
is required to withhold the tax and remit the funds to the General  
Tax Authority by the 16th day of the following month. In case of 
compliance failure, the company will be subject to penalties. 

In the latest update to the Income Tax Law, new provisions have been 
introduced whereby certain unpaid amounts are “deemed” to be paid 
for withholding tax purposes if these remain unpaid above a certain 
period.

Furthermore, Article 23 of the Income Tax Law states: 
“Subject to the provisions of statute of limitations provided for 
in this law, the taxpayer may obtain a refund of the amounts of 
tax and financial penalties unduly collected from him/her by 
submitting a claim to the Authority.”

Based on the above, the withholding tax regime in the State of Qatar 
appears fairly straightforward on paper, although it requires payment 
of the tax first followed by a request for a refund instead of granting 
immediately the benefit if the applicable double tax treaties.    

The Refund Process  
in the State of Qatar
This section outlines a typical process for a taxpayer who wishing to 
claim a refund of the withholding tax it has paid.

As a first step, it is highly recommended to check whether the 
taxpayer is indeed entitled to the withholding tax refund. This step 
consists in reviewing the fact pattern and applicable double tax 
treaty provisions to determine the likelihood of a positive outcome, 
based on the technical merits of the case as well as the General Tax 
Authority practice. 

This crucial step will allow the taxpayer to identify any potential 
weaknesses in a claim for a refund, such as permanent establishment 
or transfer pricing risk exposures, and to design the filing strategy 
before filing the withholding tax refund request. More precisely, 
there could be “plain vanilla” and complex refund cases that one 
might consider filing separately to increase the overall success rate.

In the second step, the taxpayer will have to draft and file the  
withholding tax refund request letter. The letter should include: 

 - an introduction summarizing the fact pattern; 
 -  an explanation of the withholding tax paid to the General 

Tax Authority; 
 -  the legislative references supporting the refund request 

such as Income Tax Law and double tax treaty provisions; 
 - the statement claiming the amount to be refunded; and 
 - all supporting attachments. 

The attachments are crucial elements  
of the refund request letter and consist 
of all the documentary evidence 
supporting the refund request. 

The attachments are crucial elements of the refund request letter and 
consist of all the documentary evidence supporting the refund 
request. These should include:

 - the certificate of tax residency of the non-resident entity; 
 -  the signed and dated copy of the agreement supporting the 
payments made; 
 -  a summary table of the withholding tax retained including any 
reconciliations with deemed payments where appropriate; 
 -  the withholding tax certificates delivered by the General Tax 
Authority through the Dhareeba portal; 
 -  the acknowledgement letter from the paying entity to the 
non-resident supplier stating it has deducted withholding 
tax (Form 2-2); and 
 -  the bank account details of the non-resident claiming party 
in a bank letterhead document.

The first comment that could be drawn here is the amount of  
information that needs to be produced, especially knowing that some 
of these elements are already available by the General Tax Authority, 
such as the withholding tax certificates through the Dhareeba  
information system. 

Once the letter is finalized, it should be translated into Arabic, which 
is the only language legally accepted by the General Tax Authority. 
The filing process of the refund request letter is a straightforward 
e-mail with the refund request letter attached to be sent to the 
General Tax Authorities e-mail address (incometax@gta.gov.qa). The 
size of the email should be kept to a maximum of 15 megabytes 
otherwise there is a risk that the e-mail is never received by the 
General Tax Authorities. 

Once the request has been filed, the first major issue becomes the 
absence of acknowledgment of the refund request letter. It is a major 
downside given the Income Tax Law provides for a period of 60 days 
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for the General Tax Authority to respond to the request as from the 
filing date. There is no way to get certainty of the filing date given the 
absence of acknowledgment from the Qatar General Tax Authorities. 
To date, there is no such confirmation e-mail, and it is surprising that 
there is a well-developed Dhareeba system but not simple function to 
provide an automatic acknowledgment email response to refund 
requests. 

As to the third step, it is recommended to request a meeting with the 
General Tax Authority to outline the fact pattern and key elements 
supporting the refund request. This would demonstrate the commit-
ment behind the refund request and create a general positive  
environment through an “intuitu personae” relationship.

The fourth step would consist in the close follow up of the file with 
the General Tax Authorities. Given the high number of files processed 
and the limited resources, it is highly recommended to do a close 
follow up through e-mails, phone calls and even visits to the General 
Tax Authority headquarters in Doha, Qatar. 

It should be noted that the General Tax Authority has dedicated a 
single person behind the e-mail address, whose task is to allocate 
files to field inspectors in charge of analyzing the refund requests. A 
visit to the General Tax Authority office is therefore in practice the 
best way to get time and attention on the case for a smooth and fast 
processing up to when a decision is communicated. 

In practice, the field inspector will  
look for the existence of a permanent 
establishment in order to reject  
the refund. It is therefore very common 
for inspectors to evoke eemed 
permanent establishments, even if  
their argumentation is rather weak, 
technically. 

The General Tax Authority will analyze the refund request and all the 
attachments and might ask for additional elements of clarifications. 
In practice, the field inspector will look for the existence of a perma-
nent establishment in order to reject the refund. It is therefore very 
common for inspectors to evoke eemed permanent establishments, 
even if their argumentation is rather weak, technically. For illustration 
purposes and to provide an idea of the technical level, in one real case, 
an inspector evoked a deemed permanent establishment because the 
service agreement had an unlimited period. There was no discussion 
or comment on the potential physical presence of people in the State 
of Qatar for the provision of the services subject to the discussion. In 
that specific case, it would have been difficult anyway given the 
services were financial guarantee provided by a parent company and 
which were bearing guarantee fees. 

In case of additional information request, the taxpayer has 30 days to 
respond and during those days the 6o-day period given to the 
General Tax Authorities to provide its final decision is frozen. 

In practice, the limited quantitative and qualitative investment in tax 
resources and limited technical tax exposure of those resources  
to complex international tax technical topics such as permanent 
establishments and double tax treaties makes the overall refund 
request process a hazardous journey. 

It is still unfortunately very common that the 60-day period is not 
met by the General Tax Authority. In this respect, the Income Tax Law 

mentions that the absence of response should be considered as a 
rejection of the refund request, leaving the taxpayer with the only 
option to file an appeal to the Tax Appeal Committee of the General 
Tax Authority. 

At this stage, any taxpayer understands that it won’t be a walk in the 
park to get its money back in the State of Qatar, and the journey is 
strewn with pitfalls. 

The Appeal Process  
in the State of Qatar
Once rejected or in the absence of a response within the 60-day 
period, the taxpayer will have to file an appeal to the Tax Appeal 
Committee of the General Tax Authority.

To this end, the typical process is to first draft an appeal request 
letter, including all the counter arguments supporting the taxpayer 
position and discrediting the position of the Qatar Tax Authority. 

In this respect, it is recommended in practice to draft a short letter 
which should not be a lengthy technical document, given that the 
judge won’t read it and will provide a maximum of 15 minutes for 
each party to explain its position during the hearing session. Again 
here, the limited technical exposure of the resources made available 
makes it of paramount importance to use simple language, which is 
in itself a challenge in complex internal tax matters.

It should be noted that all documents provided must be translated 
into Arabic, physically printed in three copies, and deposited at the 
desk of the General Tax Authority within 30 days upon reception of 
the rejection of the refund request or as from the end of the 60-day 
period in absence of response.

Upon filing the appeal letter, the taxpayer will have to complete a 
form in Arabic only and the General Tax Authority reception desk 
officer will provide the taxpayer with an acknowledgment receipt. In 
the form, the taxpayer is asked to provide a Qatari phone number 
only on which the General Tax Authority will give a call to inform 
about the date of the first hearing in front of the judge. 

It is very unfortunate that in 2022 and with a developed Dhareeba 
information system intended to digitalize the relationship between 
the taxpayer and the tax administration, one has to print in three 
copies its appeal letter and provide for a phone number to be 
informed of the hearing session’s date.

Finally, from a timing perspective, the taxpayer will have to be patient. 
Since the COVID-19 pandemic, the Tax Appeal Committee has accu-
mulated a backlog of files leading to substantial delays. Based on the 
latest insights from the ground, an appeal filed in March 2022 might 
be invited for a first hearing by the end of 2022 if not beginning of 
2023.    

Concluding Remarks
Given the above, foreign direct investors and their tax advisors might 
be very disappointed by the practice on the ground. Double tax  
treaties are meant to eliminate double taxation and the withholding 
tax is a double taxation in most cases, given that the payments are 
taxed at source and then taxed at the level of the non-resident 
company in the country where it is resident. 
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Regional competition on the tax front  
is fierce in the Middle East region  
and with a corporate tax rate at 9%, 
the UAE is claiming the pole position.

If not eliminated, double taxation is one of the most deterring factors 
for foreign direct investment and countries such as the United Arab 
Emirates have well understood it by simply not applying withholding 
tax. Regional competition on the tax front is fierce in the Middle East 
region and with a corporate tax rate at 9%, the UAE is claiming the 
pole position.

Although overall public opinion has been focused on eliminating 
double non-taxation since the inception of the BEPS action plan in 

2015, double taxation remains a fact in practice and should be 
fiercely fought using all legal means. 

One might comment that commodity prices such as gas are sky high 
and tax revenues might not be a priority for the State of Qatar at this 
moment. This being said, for the General Tax Authority of the State of 
Qatar, it is time to further invest from a quantitative and qualitative 
perspective into tax talents that will make direct foreign investments 
a bearable journey if not a walk in the park for investors. The invest-
ment in a performing information system such as Dhareeba will 
never remove the potential discussions on the existence or not of a 
permanent establishment, which is a factual matter that requires 
sound judgment from technically grounded tax experts. 

Disclaimer: Content posted is for informational & knowledge sharing purposes only and is not intended to be a substitute for professional advice related to tax, 
finance or accounting. The view/interpretation of the publisher is based on the available Law, guidelines, and information. Each reader should take due professional 
care before you act after reading the contents of that article/post. No warranty whatsoever is made that any of the articles are accurate and is not intended to 
provide and should not be relied on for tax or accounting advice.
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An Update on QICDRC 
Judgments

employees whose dismissal resulted in the current proceedings were 
Ms. A, formerly the Chief Operating Officer of the appellant, and  
Ms. B, formerly the Head of Compliance. In August 2020, having 
noticed irregularities, Ms. B met with the QFC Regulatory Authority 
and Ms. A and Ms. B. subsequently produced a report on the irregul- 
arities. Shortly thereafter, they were dismissed by the appellant. The 
appellant’s case is that in preparing their report, Ms. A and Ms. B did 
not act in good faith, but rather were acting for the collateral purpose 
of forcing out Mr. Veiss, the director and controller. 

Both Ms. A and Ms. B filed complaints with the Employment 
Standards Office (ESO) for wrongful termination, who issued  
decisions in their favour. The appellant’s appeal to the Regulatory 
Tribunal in respect of the ESO decisions was dismissed in a judgment 
handed down on 19 May 2021. 

The appellant appealed, inter alia, on the basis that Ms. A and Ms. B 
had not satisfied the requirement of good faith under Article 16 of 
the QFC Employment Regulations so that their report to the QFCRA 
was not protected whistleblowing. 

The Court held that, contrary to the 
decision of the Regulatory Tribunal, 
“good faith” required something  
more than simply an individual 
believing on reasonable grounds that 
something was true. 

T his article considers key judgments issued 
by the Qatar International Court (both by 

the First Instance Circuit and the Appellate 
Division) since the publication of the hand-
book, Qatar International Court and Dispute 

Resolution Centre - A Guide to the Court and 
Regulatory Tribunal: Procedure and Jurispru-
dence. It also considers the introduction of 
the Small Claims Procedure.

Catriona Nicol
Senior Associate

McNair Chambers

Pr. Khawar Qureshi, QC
Founding Partner
McNair Chambers

Introduction 
The Qatar International Court has seen a marked increase in its  
caseload recently, providing a welcome opportunity for consolidation 
and confirmation of the developing jurisprudence.

Since publication of our handbook, Qatar International Court and 
Dispute Resolution Centre - A Guide to the Court and Regulatory 
Tribunal: Procedure and Jurisprudence in March 2022, it has already 
been cited in John and Weideman v. Trimoo and Others [2022] QIC (A) 
5.  

The Court has also issued its first judgment in a Free Zone case, 
Foodino Trading QFZ LLC v. Neptune Food Packaging and Trading WLL 
[2022] QIC (F) 11, following the expansion of its jurisdiction as a 
result of Article 44 of Law No. 34/2005 on Free Zones (as amended by 
Law No. 21/2017 and Law No. 15/2021).  

In this article, we consider key recent judgments issued by the Court 
(both by the First Instance Circuit and the Appellate Division), as well 
as the introduction of the Small Claims Procedure. 

(i) APPELLATE DIVISION CONSIDERS MEANING OF GOOD 
FAITH IN WHISTLEBLOWER CASES 

Prime Financial Solutions LLC (formerly IFSQ) v. QFC Employment 
Standards Office [2022] QIC (A) 1 (13 February 2022) 

The appellant was a QFC company regulated by the QFC Regulatory 
Authority and authorised to carry on insurance mediation. The two 
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The Appellate Division (Lord Thomas of Cwmgiedd, President, Justice 
Bruce Robertson, Justice Helen Mountfield QC) dismissed the appeal. 
Having considered both the approach to good faith under Qatar law 
and the wider international practice, the Court held that, contrary  
to the decision of the Regulatory Tribunal, “good faith” required 
something more than simply an individual believing on reasonable 
grounds that something was true. A person must act with integrity 
and in accordance with good regulatory practice. If an employee 
believes on reasonable grounds that what is reported is true, a  
significant step has been made to satisfying the requirement of good 
faith in Article 16, but it does not establish good faith. The employee 
must also act with integrity. A failure to act with integrity is not 
necessarily established by showing that there is another motive, even 
a significant motive. The circumstances must be considered in full 
and the conclusion reached that the person making the report has 
acted with integrity. In the present case, the issue of good faith 
would be remitted back to the Regulatory Tribunal, subject to 
payments being made to satisfy the Payment Orders made by the 
Tribunal are paid by 27 February 2022. 

(ii) COURT CONFIRMS ABILITIES OF PARTIES TO “OPT IN” 
TO QFC COURT’S JURISDICTION 

Amberberg Limited and Prime Financial Solutions LLC v. Thomas 
Fewtrell, Nigel Perera and Louise Kidd [2022] QIC (F) 3 (7 March 2022) 

Amberberg (a company registered in the British Virgin Islands)  
had entered into a Share Sale and Purchase Agreement with  
the Defendants, pursuant to which it had acquired the entire  
shareholding of Prime Financial Solutions LLC (a company registered 
in the QFC). The Sale and Purchase Agreement provided that any 
dispute was to be resolved by the “competent Courts of the Qatar 
Financial Centre”.  

A dispute arose between Amberberg and the defendants, and 
Amberberg instituted proceedings before the QFC Court. The 
Defendants contended that the Court did not have jurisdiction to 
entertain Amberberg’s claims.  

Amberberg relied upon Article 9.2 of the Court’s Regulations and 
Procedural Rules (the “Rules”) which provides: 

“Consistently and in accordance with fundamental interna-
tional principles and international best practice, the Court will 
take into account the expressed accord of the parties that the 
Court shall have jurisdiction.” 

The parties had agreed that the QFC Court would have jurisdiction 
over any dispute, and it was consistent and in accordance with 
fundamental international principles and international practice that 
the Court give effect to the parties’ accord. The Court was bound to 
take account of the parties’ agreement and was obliged, or at least 
entitled, to exercise jurisdiction in this case. Furthermore, Amberberg, 
as 100% shareholder of a QFC company, was an entity established in 
the QFC.  

The Court (Justice Arthur Hamilton, Justice Fritz Brand, and Justice 
Helen Mountfield QC) held that the Court did have jurisdiction over 
the dispute. It is, and has long been, a feature of fundamental  
international principles and best practice that parties to a dispute  
or prospective dispute are, subject to certain restraints, at liberty 
mutually to choose the court or courts which will adjudicate on it. 
Article 9.2 provided that the Court would take into account the 
“expressed accord” of the parties, the implication being that if the 
Court considered that in the circumstances it should give effect to it, 
it was entitled to accept jurisdiction. 

The Court noted that there was no equivalent provision to Article 9.2 
of the Rules in the QFC Law (Law No. 7/2005, as amended), specifi-
cally Article 8. However, the Rules were enacted purportedly in 

furtherance of the power, conferred by Article 9 of the QFC Law, on 
the Minister of Economy and Finance to enact Regulations with the 
consent of the Council of Ministers. In the absence of any challenge 
to the Rules, the Court would proceed on the basis that a regulation 
made by a Minister under delegated powers was to be treated as 
validly made unless and until duly challenged and set aside.  

In the circumstances, it was proper that the Court accept jurisdiction. 
There was no dispute that the Court had jurisdiction over Prime’s 
claims against the Defendants, which were closely related to 
Amberberg’s claims against the Defendants. To proceed with Prime’s 
claims, while rejecting Amberberg’s claims, would run the risk of 
competing actions (and presumably, potentially inconsistent judg-
ments) in multiple jurisdictions. In addition, the Sale and Purchase 
Agreement regulated the sale of shares in a QFC company, and there-
fore any disputes arising out of the agreement were closely connected 
with this jurisdiction.  

However, the Court rejected Amberberg’s argument that as a 100% 
shareholder in a QFC company, it constituted “an entity established in 
the QFC”. The holding of shares, whether 100% or less, in a QFC entity 
did not translate the shareholder itself into an entity established in 
the QFC.  

This is the first decision in which the 
Court has accepted jurisdiction solely 
on the basis of the parties’ agreement, 
and it is a significant step.

This is the first decision in which the Court has accepted jurisdiction 
solely on the basis of the parties’ agreement, and it is a significant 
step, particularly given that Article 8 of QFC Law (Law No. 7/2005) (as 
amended), which identifies the jurisdiction of the Court, makes no 
reference to any power of the Court to accept jurisdiction solely on 
the basis of the parties’ agreement.  

Much remains to be developed in the Court’s judgment, including the 
circumstances in which the Court will exercise its discretion as to 
whether to accept jurisdiction (the Court having found that it was 
not necessary in the present case to consider whether the Court was 
obliged to accept jurisdiction) and the factors to be taken into 
account in the exercise of such discretion. In the absence of any 
finding by the Court that it is bound to take jurisdictions where the 
parties have an “expressed accord”, it would appear that any exercise 
of the Court’s discretion to accept jurisdiction in future cases will 
depend both on a clear agreement between the parties that the QFC 
Court should have jurisdiction as well as a clear connection with the 
jurisdiction (which will depend on the specific facts of a case).  

(iii) COURT ISSUES WARNING TO QFC EMPLOYERS IN 
UNPAID SALARY CASES 

Patta and Others v. Meinhardt Bim Studios LLC [2022] QIC (F) 9 (12 
June 2022) 

In Patta and Others v. Meinhardt Bim Studios LLC, the Court considered 
four relatively straightforward claims by four individuals against the 
same employer for unpaid salary, and ordered the QFC employer (who 
did not appear or take part in the proceedings) to pay the claimed 
amounts to each of the individual.  

Of particular interest in this judgment was the Court’s warning to 
employers in respect of unpaid salary claims. At the outset of its 
judgment, the Court noted its dismay that there had been, in recent 
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times, an increase in claims filed by employees in respect of unpaid 
salaries. The Court took the view that it is wholly unacceptable for 
companies established in the QFC to fail, without lawful reason, to 
pay employees sums that are due to them in a timely manner and in 
accordance with any relevant terms of the employment contract and 
the QFC Employment Regulations, and even more contemptible when 
employees are forced to seek recourse through the Court to recover 
sums due to them and the employer fails to provide any defence or 
response to either the claims or directions issued by the Court. 
Indeed, in the present case, a representative employer of the QFC 
employer had contacted the Registrar to enquire as to what would 
happen if the Defendants declined to make an appearance or any 
representations, thereby making it clear that it was aware of the 
proceedings but had chosen not to engage. 

The Court warned that in future cases where such conduct occurs 
and where judgment is entered in favour of the employees, the Court 
may wish to consider imposing aggravated and/or exemplary 
damages depending upon the circumstances of the cases before it. 
This is in contrast to its decision in Willi Diener v. Al Mal Bank LLC 
[2010] QIC (F) 9, in which the Court observed “In particular, punitive 
damages are not a remedy granted in this jurisdiction” and an indica-
tion of how seriously the Court takes such matters. 

It remains to be seen whether this will open the floodgates for claims 
for unpaid salaries to be brought before the Court. While the QFC 
Employment Regulations provide for the referral of claims between 
employers and employees (including in relation to unpaid salary) to 
the ESO, concerns have been raised as to the effectiveness of this 
procedure. Even where a determination is issued in favour of an 
employee by the ESO, this is not directly enforceable without a claim 
being filed in the Court. In addition, if an employer files an appeal 
with the Regulatory Tribunal (and beyond, to the Appellate Division) 
against a decision of the ESO, this can result in a lengthy (and costly) 
process whereby even if the employee is successful, it may be a year 
or more before they receive the salary to which they were entitled. 

(iv) COURT AWARDS HIGHER ENHANCED INTEREST 
RATE BASED IN QATAR FINANCIAL CENTRE REGULATORY 
AUTHORITY V. FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C. DUE TO 
CONDUCT OF BANK 

Qatar Financial Centre Regulatory Authority v. First Abu Dhabi Bank 
P.J.S.C. [2022] QIC (C) 1 (26 June 2022) 

By far one of the most substantial matters considered by the Court 
was the litigation between the QFC Regulatory Authority (QFCRA) 
and First Abu Dhabi Bank (FAB), arising out of the blockade of Qatar 
by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt and the 
decision of the QFC Regulatory Authority to impose a financial 
penalty of QAR 200,000,000. The dispute has been the subject of five 
substantive judgments of the Court (both at First Instance and 
Appellate Division level), covering a number of significant issues, 
including whether service on a QFC branch constitutes service on the 
non-QFC head company, the scope of the QFCRA’s authority and the 
Court’s powers, and the enforceability of any penalties imposed by 
the QFCRA (including their status as a debt).

Most recently, in a judgment handed down on 26 June 2022, the 
Court (Mr. Christopher Grout, Registrar) considered the appropriate 
level of interest to impose following the determination of the Court 
that the financial penalty was a debt payable to and recoverable by 
the QFCRA pursuant to Article 59(4) of the QFC Financial Services 
Regulations. 

In its application for interest, the QFCRA sought interest at a rate  
of 5% from 9 September 2019 (the date on which the Authority’s 
application in respect of Article 59(4) was made) until 30 days after 
the date of the present judgment; and 8% from the date falling  
30 days after the date of the present judgment.   

The Registrar noted a tension between the decision of the First 
Instance Court in the present case—which awarded interest from the 
date on which the application in respect of Article 59(4) was made 
—and the later decision in Qatar Financial Centre Regulatory 
Authority v. Horizon Crescent Wealth LLC [2020] QIC (F) 12,  
which held that interest should be from the date of judgment on the 
application rather than from the date by which payment of the 
penalty was to be made or the date of the application to recover it as 
a debt, on the basis that the penalty is not converted into a “debt” 
until such judgment and interest was not payable on the penalty per 
se. However, the Registrar considered himself bound by the decision 
in the present proceedings. 

As to the applicable rates of interest, the Registrar had reference to 
Practice Direction No. 3/2021 - Award of Post-Judgment Interest by 
the Court (16 August 2021). A rate of 5% would be awarded for the 
period of from 9 September 2019 (the date on which the Authority’s 
application in respect of Article 59(4) was made) until 30 days after 
the date of the present judgment.  

Practice Direction No. 3/2021 provides that an enhanced level of 
interest may be applied from 30 days after the date of judgment 
where this is in the interests of justice, with the Practice Direction 
providing a non-exhaustive list of relevant considerations (namely, 
(a) the characteristics of the parties, (b) the nature and circumstances 
of the case, (c) the amount or value involved, (d) the contractual 
terms as to interest if any, (e) the conduct of the parties, (f) any 
failure to comply with other orders of the Court.) The enhanced  
rate of post-judgment interest awarded to encourage compliance 
with the Order of the Court should, unless there are exceptional 
circumstances, be set at 2 percentage points above the compensatory 
rate of interest (namely, 7%).

The Registrar agreed with the QFCRA 
that there were exceptional circumstances 
warranting a higher enhanced interest 
rate. In particular, there was no answer 
to the criticism that the conduct of FAB 
had been contemptuous throughout the 
judicial process.

In the present case, the Registrar agreed with the QFCRA that there 
were exceptional circumstances warranting a higher enhanced 
interest rate. In particular, there was no answer to the criticism that 
the conduct of FAB had been contemptuous throughout the judicial 
process, it having (among other things): 

- failed to cooperate with the QFCRA; 
- not engaged with the Court process; 

The Court took the view that it is 
wholly unacceptable for companies 
established in the QFC to fail, without 
lawful reason, to pay employees  
sums that are due to them in a timely 
manner.
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- been held to be in contempt of court in related proceedings; 
and, 
- to date, still not paid the judgment debt which has been 
outstanding for over two years. 

The Registrar found that the conduct of FAB throughout the proceed-
ings had been extraordinary: it was a major bank which had shown 
nothing but contempt for the process of the Court. As such, these 
were exceptional circumstances which warranted a higher enhanced 
interest rate. 

(v) COURT CONFIRMS THAT THE QFCRA HAS THE 
POWER TO IMPOSE A FINANCIAL PENALTY AND A 
PERIOD OF SUSPENSION IN RESPECT OF THE SAME 
BREACH OF THE QFC FINANCIAL SERVICES 
REGULATIONS

Perera v. QFC Regulatory Authority [2022] QIC (A) 6 (4 August 2022)

The appellant was the chief executive officer of International 
Financial Services (Qatar) LLC (IFSQ), holding a senior executive  
function and an executive governance function as part of senior 
management.  An investigation was commenced into IFSQ in connec-
tion its duties under the Anti-Money Laundering and Combating of 
the Financing of Terrorism Rules and its failure to remediate  
breaches, which resulted in the QFCRA imposing a financial penalty 
on IFSQ. Subsequently, an investigation was commenced against the 
appellant in respect of the obligations owed by him as chief executive 
officer for the contraventions and the failure to remediate.  

As a result of the investigation, the QFCRA issued a Decision Notice 
imposing a financial penalty of QAR 273, 000 and a prohibition from 
performing a controlled function in the QFC for a period of three 
years.  

The appellant appealed to the Regulatory Tribunal against the 
Decision Notice, who allowed his appeal in part and reduced the 
financial penalty to QAR 136,500. However, the Regulatory Tribunal 
dismissed the appellant’s argument that the QFCRA was prohibited 
from imposing a period of suspension as well as a financial penalty in 
respect of the same breach as a result of Article 59 (Financial 
Penalties) of the Financial Services Regulation provided, at relevant 
part: 

“(2) The Regulatory Authority may not in respect of any contra-
vention impose a financial penalty under this Article 59 in 
respect of any matter for which the Person has already been 
sanctioned by the Tribunal.” 

The Tribunal held that the scope and object of the suspension and 
financial penalty were clearly distinct and operated in different 
spheres. The imposition of a financial penalty was a means of penal-
ising a regulated person for the conduct concerned and deterring 
similar contraventions. In contrast, a prohibition order was primarily 
intended to protect the public (and the QFC and the financial system 
itself) in circumstances where the regulated person’s behaviour 
demonstrated a lack of fitness for a particular role or roles in a regul-
ated firm.  

The appellant was granted permission to appeal on the issue of 
whether the QFCRA and the Regulatory Tribunal had the power to 
suspend the appellant for the same breach in respect of which a 
financial penalty had been imposed. However, the appeal itself was 
dismissed. 

On appeal, the QFCRA maintained its argument that the suspension 
was not a penalty, but a protective measure as it could be imposed 
even if a person had not committed any contravention of the 
Financial Services Regulations. It also raised a new argument that, in 

summary, for the purposes of Article 59(2), “Tribunal” was defined as 
“Qatar International Court” (by virtue of Articles 8 and 9 of the 
Regulations) and accordingly, Article 59(2) simply prohibited the 
QFCRA from imposing a financial penalty on a person in respect of 
any matter for which that person has already been sanctioned by the 
Qatar International Court.

In the Court’s view, the meaning  
of Article 59(2) was clear—it protected  
a person from being sanctioned  
by the QFCRA if that person had been 
sanctioned by the Qatar International 
Court.

The Appellate Division agreed with this interpretation. In the Court’s 
view, the meaning of Article 59(2) was clear—it protected a person 
from being sanctioned by the QFCRA if that person had been  
sanctioned by the Qatar International Court. It is a protection in such 
circumstances against double jeopardy through the imposition of a 
financial penalty by the QFCRA. It is no wider and does not in any 
event extend to prevent the QFCRA from imposing a period of 
suspension.  

As a matter of general regulatory policy worldwide, it was clear  
that a financial penalty and a suspension could be imposed for 
contravention of regulatory principles in the financial markets. 
Accordingly, both the financial penalty and suspension would be 
upheld. 

(vi) NEW SMALL CLAIMS PROCEDURE 

On 1 March 2022, the QICDRC’s new Small Claims Procedure (as set 
out in Practice Direction No. 1/2022) came into effect. The new 
Procedure is intended to streamline the process and shorten the time 
taken to determine smaller matters.  

Small claims cases up to and including QAR 100,000 will be allocated 
to a specialist small claims track within the First Instance Circuit of 
the Court, unless the case has particular features which would make 
it “undesirable” to be allocated as such. Claims in excess of QAR 
100,000 may be allocated to the small claims track with the consent 
of the parties.  

Once a case has been allocated to the small claims track, a claimant 
will have seven days to serve the claim and supporting documenta-
tion on a defendant (rather than four months under the normal 
procedural rules), and a defendant will have 14 days (rather than 28 
days) to file a defence. The claimant will then have a further 14 days 
to file and serve a reply, before the parties then have a further seven 
days to file and serve any other relevant material in support of their 
respective cases. 

Cases on the small claims track will 
typically be determined on the papers. 
An oral hearing may be held where a 
party requests it or if the Court considers 
it desirable, but any such hearing will 
generally take place virtually.
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Cases on the small claims track will typically be determined on the 
papers. An oral hearing may be held where a party requests it or if the 
Court considers it desirable, but any such hearing will generally take 
place virtually. Any application for permission to appeal or any appeal 
will generally be determined on the papers.

The ordinary rule that the unsuccessful party to litigation will bear 
the reasonable costs of the successful party continues to apply. 
Where costs are being assessed, however, the fact that the case was 
allocated to the small claims track will be a relevant consideration in 
determining whether the amount of costs incurred was reasonable.

The new Procedure has already been used in proceedings before the 
Court, including the recent cases of Patta and Others v. Meinhardt 
Bim Studios LLC [2022] QIC (F) 9 (12 June 2022) and Wernikowski v. 
CHM Global LLC [2022] QIC (F) 13 (14 August 2022). In that decision, 
the Court observed that where cases are allocated to the Small Claims 

Track, it is important that such cases be resolved as quickly and  
efficiently as possible. Although applications for summary judgment 
had been made in that case by the claimants, the Court considered 
that it was in keeping with the Practice Direction for such claims to 
be determined on the papers without any need for any application 
for summary judgment to be made, thereby streamlining the process 
both for claimants and the Court. 

Concluding Observations 
Under the direction of Lord Thomas, the Court’s credibility continues 
to be enhanced, and it has maintained its focus on enhancing ease of 
use and access to its functions. The potential for the Court to serve a 
much wider user body remains, and will hopefully be realised.
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للمحاماة  إنرتناشيونال  ماكنري  مكتب  رئيس  هو  ملكي  حماٍم  قريشي  خوار 
وكذلك  الدويل  والتحكيم  التجارية  الدعاوى  يف  متخصٌص  وقطر،  لندن  يف 
بعمليات  اضطلع  وقد  نشاطه،  جمال  يف  رائًدا  اعُتِب  لطاملا  الدويل.  القانون 
من  أكثر  من  دول  وأطراف  أطراف جتارية  لصاحل كما ضّد  وتقاضي  حتكيم 
 Temple "70 دولة. التحق بنقابة احملامني )زمالة امللكة األم، "مدل متبل
نائًبا  ُعنيِّ   .2006 عام  ملكًيا يف  1990 وُعنيِّ حمامًيا  عام  Middle( يف 
"مدل  القضاء  نزل  يف  عضو  وهو   2013 عام  يف  العليا  احملكمة  لقاضي 
 ،Cambridge التجاري يف جامعة "كامبدج"  القانون  مادة  متبل". درَّس 
عن  فضًل  لندن،   Kings "كينجز"  كلّية  يف  العام  الدويل  والقانون 
 .2006 عام  يف  لندن  جامعة  يف  التجاري  القانون  ملادة  زائرًا  أستاًذا  تعيينه 

كاتريونا نيكول شريك أقدم يف مكتب ماكنري إنرتناشيونال للمحاماة ترتّكز 
يف  شريكة  عملت  الدوليني.  التجاريني  والتقاضي  التحكيم  على  ممارستها 
مكتب حماماة عاملي يف مدينة لندن، تقدِّم االستشارات حول الضريبة العامة 
للشركات على مستوى اململكة املتحدة واملستوى الدويل، ويف مكتب حماماة 
املخاطر.  والعالية  املستوى  الرفيعة  القضائية   الدعاوى  أمريكي متخصص يف 
ل بالتحكيم والتقاضي الدوليني وكذلك  لديها مؤلفات وافرة عن مسائل تتصِّ
بالنظام الضرييب. حصلت على إجازة يف الفقه القانوين من جامعة "أكسفورد" 
Oxford يف عام 2005 ومتَّ قيدها يف جدول احملامني يف اجنلرتا وويلز يف 
عام 2008، كما التحقت بنقابة احملامني يف والية كاليفورنيا يف عام 2011.
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 )VI( إجراءات جديدة يف ما يتعلَّق بدعاوى 
املطالبات الصغرية 

حمكمة  يف  الصغرية  املطالبات  بدعاوى  املتعّلقة  اجلديدة  اإلجراءات  دخلت 
رقم  اإلجرائي  التوجيه  يف  حمدد  هو  )كما  املنازعات  تسوية  ومركز  الدولية  قطر 
اإلجراءات  هذه  من  والغرض   .2022 مارس   1 بتاريخ  التنفيذ  حيِّز   )2022/1
اجلديدة تبسيط العملية واختصار الوقت الذي يستغرقه الفصل يف املسائل الصغرى.  

فُتخصص قضايا املطالبات الصغرية اليت تصل قيمتها إىل 100 ألف لاير قطري ملسار 
متخصص يف املطالبات الصغرية ضمن الدائرة االبتدائية يف احملكمة، ما مل يكن للقضية 
مسات معّينة جتعل ختصيصها على هذا النحو "غري مستصوب".  وجيوز ختصيص املطالبات 
اليت تتجاوز قيمتها 100 ألف لاير قطري ملسار املطالبات الصغرية مبوافقة الطرفني.  

مهلة  املطالبة  صاحب  ُينح  الصغرية،  املطالبات  ملسار  قضية  ختصيص  يتّم  ومىت 
مهلة  من  )بداًل  هلا  املؤيدة  واملستندات  باملطالبة  عليه  املدعى  إلشعار  أيام  سبعة 
املدعى  وُيَنح  االعتيادية(،  اإلجرائية  القواعد  مبقتضى  املقررة  أشهر  األربعة 
املطالبة  صاحب  وُيَنح  دفاعه.  لتقدمي  يوًما(   28 من  )بداًل  يوما   14 مهلة  عليه 
الطرفان  ُيَنح  مثَّ  به،  واإلشعار  رّده  لتقدمي  يوًما   14 من  إضافية  مهلة  ذلك  بعد 
هبا.  ولإلشعار  لقضيتهما  داعمة  أخرى  مواد  أي  لتقدمي  إضافية  أيام  سبعة 

إنَّ الفصل يف القضايا املخصصة ملسار املطالبات 
الصغرية يتّم منوذجًيا باالستناد إىل املستندات املقدَّمة. 

وجيوز عقد جلسة استماع شفوية بناًء على طلب 
أحد الطرفني أو إذا ما رأت احملكمة هذا اإلجراء 
مستصوبًا، إمنا أي جلسة استماع من هذا القبيل 

تكون بشكٍل عام جلسة افرتاضّية. 

إنَّ الفصل يف القضايا املخصصة ملسار املطالبات الصغرية يتّم منوذجًيا باالستناد إىل 
املستندات املقدَّمة. وجيوز عقد جلسة استماع شفوية بناًء على طلب أحد الطرفني 
هذا  من  استماع  جلسة  أي  إمنا  مستصوبًا،  اإلجراء  هذا  احملكمة  رأت  ما  إذا  أو 
إذٍن  للحصول على  أنَّ أي طلب  افرتاضّية. كما  القبيل تكون بشكٍل عام جلسة 
باالستئناف أو أي استئناف يتّم البّت فيه عموًما باالستناد إىل املستندات املقدَّمة.

يتحمَّل  القضية  اخلاسر يف  الطرف  بأنَّ  تقضي  اليت  العامة  القاعدة  تطبيق  ويستمّر 
يتّم  اليت  احلاالت  يف  أنَّه  بيد  الفائز.  الطرف  يتكبدها  اليت  املعقولة  التكاليف 
أحد  الصغرية  املطالبات  ملسار  القضية  ختصيص  يشكِّل  التكاليف،  تقييم  فيها 
معقواًل.   املتكبدة  التكاليف  مبلغ  إذا كان  ما  حتديد  يف  الصلة  ذات  االعتبارات 

يف  مبا  احملكمة،  أمام  قضائية  دعاوى  يف  اجلديدة  اإلجراءات  استخدام  سبق  وقد 
ذلك مؤخرًا يف قضية "باتا وآخرون ضّد مينهارت بيم ستوديوز ذ.م.م." ]2022[ 

"ورنيكوسكي ضّد  وقضية   )2022 يونيو   12(  9 )ابتدائي(  الدولية  قطر  حمكمة 
 Wernikowski v. CHM Global LLC أم غلوبال ذ.م.م."  أتش  سي 
]2022[ حمكمة قطر الدولية )ابتدائي( 13 )14 أغسطس 2022(. والحظت 
احملكمة يف ذلك القرار أنَّه حني خُتصص قضايا ملسار املطالبات الصغرية، من املهم 
أصحاب  أنَّ  من  الرغم  فعلى  الكفاءة.  من  قدر  وبأعلى  يكن  ما  بأسرع  حّلها 
رأت  إمنا  القضية،  تلك  يف  فوري  حكم  الستصدار  طلبات  قدَّموا  قد  املطالبات 
دون  املقدَّمة  املستندات  إىل  باالستناد  املطالبات  هذه  مثل  يف  البّت  أنَّ  احملكمة 
اإلجرائي،  التوجيه  مع  يتماشى  فوري  حكم  استصدار  طلب  تقدمي  إىل  احلاجة 
سواء.  حّد  على  واحملكمة  املطالبات  ألصحاب  بالنسبة  العملية  ط  يبسِّ ما 

مالحظات ختامية 
تركيزها  تُبقي  فيما  توماس  اللورد  من  بتوجيه  مصداقيتها  تعزيز  احملكمة  تواصل 
إمكانية  هناك  تزال  وال  واستخدامها.  وظائفها  إىل  الوصول  تسهيل  على  منصًبا 
اإلمكانية. هذه  حتقيق  أمل  على  إليها  الّلجئني  من  أكب  عدد  خلدمة 
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يُطبَّق  الذي  احلكم  لصدور  اللحقة  للفائدة  املعزز  املعدَّل  أما  احملكمة(.  عن 
معدل  فوق  مئويتني  نقطتني  مبقدار  حتديده  فيجب  احملكمة،  ألمر  االمتثال  لتعزيز 
استثنائية.  ظروف  أي  غياب  يف  املائة(  يف   7 بنسبة  )أي  التعويضي  الفائدة 

اتفق رئيس قلم احملكمة مع هيئة تنظيم مركز قطر 
للمال على وجود ظروف استثنائية تبر رفع سعر 

الفائدة املعزز. على وجه اخلصوص، مل يقدَّم أي رّد 
على النقد الذي مفاده أنَّ سلوك بنك أبوظيب األول 

كان رديًئا طوال اإلجراءات القضائية

للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  مع  احملكمة  قلم  رئيس  اتفق  القضية،  هذه  ويف 
اخلصوص،  وجه  على  املعزز.  الفائدة  سعر  رفع  تبر  استثنائية  ظروف  وجود  على 
رديًئا  األول كان  أبوظيب  بنك  سلوك  أنَّ  مفاده  الذي  النقد  على  رّد  أي  يقدَّم  مل 
أخرى(:   أمور  )ضمن  يلي  ما  إىل  البنك  عمد  حبيث  القضائية،  اإلجراءات  طوال 

- عدم التعاون مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ 
- وعدم املشاركة يف إجراءات احملكمة؛ 

- وانتهاك حرمة احملكمة يف اإلجراءات ذات الصلة؛ 
- والتقاعص، حىت تارخيه، عن تسديد الدين احملكوم به واملستحق منذ أكثر من 

عامنْي. 

وقد تبنيَّ لرئيس قلم احملكمة أنَّ بنك أبو ظيب األول أظهر سلوًكا استثنائًيا يف مجيع 
مراحل اإلجراءات: فهو مصرف رئيسي مل يظهر سوى االزدراء إلجراءات احملكمة. 
املعزز.  الفائدة  رفع سعر  بررت  استثنائية  أعله ظروفًا  ذُكر  ما  فقد شَكل  بالتايل، 

)V( احملكمة تؤكِّد سلطة هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
لفرض عقوبة مالية وفرتة توقيف عن العمل عن نفس 

االنتهاك للوائح اخلدمات املالية ملركز قطر للمال
 QFC Regulatory Authority "قضية "برييرا ضّد هيئة تنظيم مركز قطر للمال
.Perera v ]2022[ حمكمة قطر الدولية )استئناف( 6 )4 أغسطس 2022(

املستأنف هو املدير التنفيذي لشركة اخلدمات املالية الدولية )قطر( ذ.م.م. )شركة 
إدارية  ووظيفة  عليا  تنفيذية  وظيفة  يشغل  وهو  قطر(،  الدولية  املالية  اخلدمات 
قطر  الدولية  املالية  اخلدمات  شركة  مع  التحقيق  بدأ  العليا.  اإلدارة  يف  تنفيذية 
وتقاعصها  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل  مكافحة  قواعد  مبقتضى  واجباهتا  حول 
عقوبة  فرض  إىل  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هبيئة  دفع   ما  االنتهاكات،  معاجلة  عن 
املستأنف  مع  حتقيق  ذلك  وتلى  قطر.  الدولية  املالية  اخلدمات  شركة  على  مالية 
حول التزاماته املتعلِّقة باالنتهاكات وتقاعصه عن معاجلتها بصفته املدير التنفيذي.  

للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  أصدرت  التحقيق،  انتهاء  وعقب 
وحظر  قطري  لاير  ألف   273 قدرها  مالية  عقوبة  بتوقيع  قرار  إشعار 
سنوات.    ثلث  ملدة  للمال  قطر  مركز  يف  للرقابة  خاضعة  وظيفة  تبّوء 

طعن املستأنف يف إشعار القرار لدى حمكمة التنظيم، اليت أجازت االستئناف جزئًيا 
وخفَّضت العقوبة املالية إىل 136,500 لاير قطري. ومع ذلك، فقد رفضت حمكمة 
فرتة  فرض  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  على  ُيظَّر  بانّه  املستأنف  حجَّة  التنظيم 
مبقتضى  االنتهاك  نفس  عن  مالية  عقوبة  توقيع  إىل  باإلضافة  العمل  عن  توقيف 
الصلة:   ذي  اجلزء  يف  املالية،  اخلدمات  الئحة  من  املالية(  )العقوبات   59 املادة 

")2( ال جيوز هليئة التنظيم أن توقع عقوبة مالية  بشأن أي انتهاك مبوجب 
هذه املادة 59 يف ما يتعلَّق بأي مسألة تكون احملكمة قد سبق وفرضت على 

الشخص عقوبة بشأهنا." 

وقضت احملكمة بأنَّ نطاق التوقيف عن العمل 
والعقوبة املالية وموضوعهما خمتلفان اختلفًا واضًحا 

ما يُطبَّقان يف جماالت خمتلفة. وأهنَّ

وموضوعهما  املالية  والعقوبة  العمل  عن  التوقيف  نطاق  بأنَّ  احملكمة  وقضت 
يُطبَّقان يف جماالت خمتلفة. فتوقيع عقوبة مالية إمنا  ما  خمتلفان اختلفًا واضًحا وأهنَّ
انتهاكات  ولردع  املعين  السلوك  على  للتنظيم  خاضع  شخص  ملعاقبة  وسيلة  هو 
قطر  )ومركز  الناس  عامة  محاية  إىل  أساًسا  احلظر  أمر  يهدف  املقابل،  ويف  مماثلة. 
للتنظيم  اخلاضع  الشخص  فيها  يُظِهر  ظروف  يف  نفسه(  املايل  والنظام  للمال 
للتنظيم.    خاضعة  شركة  يف  معينة  أدوار  أو  دور  ألداء  األهلية  إىل  يفتقر  سلوًكا 

وحمكمة  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هيئة  سلطة  يف  الطعن  للمستأنف  أجيز 
الذي  االنتهاك  نفس  بسبب  العمل  عن  املستأنف  لتوقيف  التنظيم 
نفسه.  االستئناف  ُردَّ  فقد  ذلك،  ومع  مالية.  عقوبة  بشأنه  فُرضت 

يف االستئناف، متسكَّت هيئة تنظيم مركز قطر للمال حبجَّتها ومفادها  أنَّ التوقيف 
مل  خيالف  ولو  فرضه حىت  يكن  وقائًيا حبيث  تدبريًا  بل  عقوبة،  ليس  العمل  عن 
باختصار  مفادها  جديدة  حجَّة  أثارت  املالية. كما  اخلدمات  لوائح  الشخص 
)مبوجب  الدولية"  قطر  "حمكمة  إىل  "احملكمة"  تشري   ،)2(59 املادة  ألغراض  أنَّه 
هيئة  على  ببساطة  حتظِّر   )2(59 فاملادة  وعليه،  اللوائح(  من  و9   8 املادتني 
مسألة  بأي  يتعلَّق  ما  مالية على شخص يف  عقوبة  إيقاع  للمال  قطر  مركز  تنظيم 
بشأهنا. الشخص  ذلك  على  عقوبة  وفرضت  سبق  قد  الدولية  قطر  تكون حمكمة 

ورأت احملكمة أنَّ املعىن املراد من املادة 59)2( 
واضح ــمن حيث محاية الشخص من أي عقوبة 

تفرضها هيئة تنظيم مركز قطر للمال يف حال كانت 
حمكمة قطر الدولية قد أوقعت عقوبة على ذلك 

الشخص. 

وقد وافقت دائرة االستئناف على هذا التفسري. ورأت احملكمة أنَّ املعىن املراد من 
املادة 59)2( واضح ــمن حيث محاية الشخص من أي عقوبة تفرضها هيئة تنظيم 
مركز قطر للمال يف حال كانت حمكمة قطر الدولية قد أوقعت عقوبة على ذلك 
واحد  فعل  على  مرَّتني  املعاقبة  من  الظروف  هذه  مثل  يف  حتمي  فهي  الشخص. 
بتوقيع هيئة تنظيم مركز قطر للمال عقوبة مالية. ليست أوسع نطاقًا وال متتد بأي 
العمل.   حال لتشمل منع هيئة تنظيم مركز قطر للمال من فرض فرتة توقيف عن 

توقيع  جيوز  أنَّه  العاملية  العامة  التنظيمية  السياسة  حيث  من  واضًحا  ويبدو 
األسواق  يف  التنظيمية  املبادئ  انتهاك  بسبب  العمل  عن  والتوقيف  مالية  عقوبة 
العمل.  عن  والتوقيف  املالية  العقوبة  من  كّل  تأييد  متَّ  فقد  وعليه،  املالية. 
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)III( احملكمة تصدر حتذيًرا إىل أصحاب العمل يف مركز 
قطر للمال يف قضايا املرتبات غري املدفوعة 

 LLC ذ.م.م."  ستوديوز  بيم  ماينهارت  ضّد  وآخرون  "باتا  قضية 
 Patta  and  Others  v.  Meinhardt  Bim  Studios
 )2022 يونيو   12(  9 )ابتدائي(  الدولية  قطر  حمكمة   ]2022[

أربع  يف  احملكمة  نظرت  ذ.م.م."،  ستوديوز  بيم  ماينهارت  ضّد  "باتا  قضية  يف   
بشأن  نفسه  العمل  صاحب  ضّد  أفراد  أربعة  قدَّمها  نسبًيا  مباشرة  مطالبات 
يثل  مل  )الذي  للمال  قطر  مركز  يف  العمل  صاحب  وأمرت  مدفوع،  غري  راتب 
األفراد.   من  فرد  لكل  هبا  املطالب  املبالغ  بدفع  الدعوى(  إجراءات  يف  يشارك  أو 

ورأت احملكمة أنَّ تقاعص الشركات املنشأة يف مركز 
قطر للمال، دون أي سبب شرعي، عن دفع املبالغ 

املستحقة للموظفني يف مواعيدها.

وجتدر اإلشارة بشكل خاص يف هذا احلكم إىل التحذير الذي وجهته احملكمة إىل 
أصحاب العمل بشأن املطالبات املتعلِّقة بالرواتب غري املدفوعة. يف بداية حكمها، 
املطالبات  يف  األخرية  اآلونة  يف  املسجَّلة  الزيادة  من  استيائها  عن  احملكمة  ت  عبَّ
املقدَّمة من موظفني بشأن مرتبات غري مدفوعة. ورأت احملكمة أنَّ تقاعص الشركات 
املستحقة  املبالغ  دفع  عن  شرعي،  سبب  أي  دون  للمال،  قطر  مركز  يف  املنشأة 
للموظفني يف مواعيدها ووفًقا ألي شروط ذات صلة يف عقد العمل ولوائح التوظيف 
ملركز قطر للمال أمٌر غري مقبول. وما يثري االزدراء أكثر هو اضطرار املوظفني إىل 
العمل  صاحب  تقدمي  وعدم  هلم  املستحقة  املبالغ  لتحصيل  احملكمة  إىل  اللجوء 
أي دفاع أو رّد على املطالبات أو التوجيهات الصادرة عن احملكمة. بالفعل، فقد 
تواصل ممثِّل صاحب العمل يف مركز قطر للمال برئيس قلم احملكمة يف هذه القضية 
للستعلم عن تبعات رفض املدعى عليهم املثول أمام احملكمة أو تقدمي أي بيانات، 
م على علم بإجراءات الدعوى إمنا اختاروا عدم املشاركة فيها.  ما أظهر بوضوح أهنَّ

اليت تشهد سلوًكا مماثًل  واليت  املستقبلية  القضايا  أنَّه يف  وقد حذَّرت احملكمة من 
يصدر فيها حكم لصاحل املوظفني، قد تود احملكمة النظر يف فرض تعويضات مشددة 
و/ أو منوذجية تبًعا لظروف القضايا املعروضة عليها. يتعارض ذلك مع قرارها الصادر 
 Diener v. Al Mal Bank LLC ".يف قضية "ويلي دينر ضّد بنك املال ذ.م.م
احملكمة  فيه  الذي الحظت   ،9 )ابتدائي(  الدولية  قطر  ]2010[ حمكمة   Willi
هذا  يف  يُتاح  لإلنصاف  سبيًل  التأديبية  التعويضات  ليست  خاص،  "بشكل  أنَّه 
املسائل.  من  النوع  هذا  مع  التعامل  يف  احملكمة  جديّة  إىل  ويشري  االختصاص"، 

فيبقى أن نرى إذا ما سيؤدي ذلك إىل فتح الباب 
على مصراعيه أمام عرض املطالبات املتعلقة باملرتبات 

غري املدفوعة على احملكمة.

فيبقى أن نرى إذا ما سيؤدي ذلك إىل فتح الباب على مصراعيه أمام عرض املطالبات 
املتعلقة باملرتبات غري املدفوعة على احملكمة. ويف حني أنَّ لوائح التوظيف مبركز قطر 
للمال تنّص على إحالة املطالبات اليت تنشأ بني أصحاب العمل واملوظفني )مبا يف 
ذلك املطالبات املتعلِّقة باملرتبات غري املدفوعة( إىل مكتب معايري التوظيف، إمنا متَّ 
اإلعراب عن شواغل إزاء فعالية هذا اإلجراء.  فحىت يف احلاالت اليت يفصل فيها 
دون  مباشرًة  للتنفيذ  قابًل  قراره  يكون  موظَّف، ال  لصاحل  التوظيف  معايري  مكتب 
أمام  استئنافًا  عمل  رفع صاحب  إذا  ذلك،  عن  فضًل  احملكمة.  يف  مطالبة  تقدمي 
حمكمة التنظيم )وأبعد من ذلك، إىل دائرة االستئناف( ضّد قرار صادر عن مكتب 

معايري التوظيف، فقد ترتتب على ذلك إجراءات مطّولة )ومكلفة(. وحىت ولو ربح 
ل الراتب املستحق له.     املوظَّف الدعوى، فقد يستغرق األمر عاًما أو أكثر قبل أن يصِّ

)VI( احملكمة حتكم برفع سعر الفائدة املعزز يف قضية 
"هيئة تنظيم مركز قطر للمال ضّد بنك أبو ظيب األول 

ش.م.ع." نتيجة لسلوك البنك 
ش.م.ع."  األول  أبوظيب  بنك  ضًد  للمال  قطر  مركز  تنظيم  "هيئة  قضية 
 )2022 يونيو   26(  1 )متييز(  الدولية  قطر  حمكمة   ]2022[

تنظيم  الدعوى بني هيئة  فيها احملكمة حىت اآلن هي  اليت نظرت  املسائل  أبرز  من 
مركز قطر للمال )هيئة تنظيم مركز قطر للمال( وبنك أبو ظيب األول )بنك أبوظيب 
األول(، الناشئة عن احلصار الذي فرضته اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية 
املتحدة والبحرين ومصر على قطر وقرار هيئة تنظيم مركز قطر للمال بإيقاع عقوبة 
مالية قدرها 200 مليون لاير قطري. تناولت النزاع مخسة أحكام موضوعية صادرة 
الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف(، تطرقت إىل عدٍد  عن احملكمة )على مستويي 
من املسائل اهلامة، منها ما إذا كانت اخلدمة املقدَّمة يف فرع تابع ملركز قطر للمال 
مبثابة خدمة مقدَّمة  يف الشركة الرئيسية غري التابعة ملركز قطر للمال، وكذلك نطاق 
تنفيذ أي عقوبات  للمال وسلطات احملكمة، وقابلية  سلطة هيئة تنظيم مركز قطر 
تفرضها هيئة تنظيم مركز قطر للمال )مبا يف ذلك مكانة تلك العقوبات كديون(.   

 Grout غروت"  "كريستوفر  السيد  احملكمة  قلم  )رئيس  احملكمة  نظرت  كذلك، 
 ،2022 يونيو   26 بتاريخ  الصادر  حكمها  يف  مؤخرًا،   )Christopher
باعتبار  القاضي  احملكمة  قرار  إثر  فرضه  الواجب  املناسب  الفائدة  معدَّل  يف 
للتحصيل  وقابل  للمال  قطر  مركز  تنظيم  هليئة  الدفع  مستحق  دين  املالية  العقوبة 
للمال.   قطر  ملركز  املالية  اخلدمات  لوائح  من   )4(59 املادة  مبوجب  لصاحلها 

فائدة،  لتقاضي  قدَّمته  الذي  الطلب  للمال من  تنظيم مركز قطر  أرادت هيئة  وقد 
تطبيق معدَّل فائدة بنسبة 5% من تاريخ 9 سبتمب 2019 )وهو التاريخ الذي قدَّمت 
فيه اهليئة طلبها يف يتعلَّق باملادة 59)4(( حىت انقضاء ثلثني يوًما من تاريخ صدور 
هذا احلكم؛ وبنسبة 8% من التاريخ الواقع بعد ثلثن يوًما من تاريخ هذا احلكم.   

وقد الحظ رئيس قلم احملكمة جذبًا بني قرار حمكمة الدرجة األوىل يف هذه القضية-
 )4(59 باملادة  يتعلَّق  ما  يف  الطلب  تقدمي  تاريخ  من  فائدة  بفرض  قضى  الذي 
شركة  ضّد  للمال  قطر  مركز  تنظيم  "هيئة  قضّية   يف  الصادر  اللحق  والقرار   -
 Horizon  Crescent  Wealth  LLC ذ.م.م.  ويلث"  هورايزون كريسنت 
 ]2020[  Qatar  Financial  Centre  Regulatory  Authority  v.
ُتطبَّق  أن  ينبغي  الفائدة  بأنَّ  قضى  الذي   ،12 )ابتدائي(  الدولية  قطر  حمكمة 
أو  العقوبة  لدفع  احملدد  التاريخ  من  وليس  الطلب  بشأن  احلكم  تاريخ صدور  من 
"دين"  إىل  حتوَّل  ال  العقوبة  أنَّ  أساس  على  اسرتدادها كدين،  طلب  تقدمي  تاريخ 
ومع  ذاهتا.  حبّد  العقوبة  على  مستحقة  غري  والفائدة  احلكم  هذا  صدور  حىت 
الدعوى.  هذه  يف  الصادر  بالقرار  ملزٌم  أنَّه  احملكمة  قلم  رئيس  اعتب  فقد  ذلك، 

أما بالنسبة ألسعار الفائدة املطبَّقة، فقد أشار رئيس قلم احملكمة إىل التوجيه اإلجرائي 
رقم 2021/3 - منح احملكمة فائدة الحقة لصدور احلكم )16 أغسطس 2021(. 
فتم تطبيق معدَّل بنسبة 5% عن الفرتة املمتدة من 9 سبتمب 2019 )تاريخ تقدمي طلب 
اهليئة يف ما يتعلَّق باملادة 59)4(( وحىت انقضاء ثلثني يوًما من تاريخ صدور هذا احلكم.  

بعد  معزز  فائدة  تطبيق سعر  2021/3 على جواز  رقم  اإلجرائي  التوجيه  وينّص 
لصاحل  إجراء  هكذا  يكون  حيث  احلكم  صدور  تاريخ  من  يوًما  ثلثني  انقضاء 
الصلة  ذات  باالعتبارات  حصرية  غري  قائمة  اإلجرائي  التوجيه  ويتضمَّن  العدالة. 
أو  املبلغ  و)ج(  وظروفها،  القضية  طبيعة  و)ب(  األطراف،  خصائص  )أ(  )أي 
إن وجدت،  بالفائدة،  املتعلِّقة  التعاقدية  الشروط  و)د(  عليها،  تنطوي  اليت  القيمة 
صادرة  أخرى  ألوامر  االمتثال  يف  تقصري  حالة  أي  و)و(  األطراف،  سلوك  و)ه( 
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وكان املستأنف قد قدَّم طعنه على أساس مجلة أمور منها أنَّ السيدة "أ" والسيدة 
"ب" مل تستجيبا لشرط حسن النية مبقتضى املادة 16 من لوائح التوظيف ملركز قطر 
للمال حبيث أنَّ تقريرمها املقدَّم إىل هيئة تنظيم مركز قطر للمال مل يكن تبليًغا حممًيا. 

رأت احملكمة أنَّه خلفًا للقرار الصادر عن حمكمة 
التنظيم، يستتبع مفهوم "حسن النّية" أكثر من جمرد 

اعتقاد الفرد أنَّ أمراً ما صحيًحا باالستناد إىل أسباب 
معقولة.

 Cwmgiedd "قامت دائرة االستئناف )اليت ترأسها اللورد "توماس أوف كوجميد
 Bruce Robertson "وتألفت من القاضي "بروس روبرتسون ،Thomas of
والقاضي "هيلني ماونتفلد"، حمامي ملكي( برّد الطعن املذكور. فبعد النظر يف النهج 
القانون القطري واملمارسات الدولية األوسع نطاقًا،  النية مبقتضى  املتبَّع إزاء حسن 
رأت احملكمة أنَّه خلفًا للقرار الصادر عن حمكمة التنظيم، يستتبع مفهوم "حسن 
النّية" أكثر من جمرد اعتقاد الفرد أنَّ أمراً ما صحيًحا باالستناد إىل أسباب معقولة. 
حبيث يتعنيَّ على الشخص التصّرف بنزاهة طبًقا للممارسات التنظيمية اجليدة. وإن 
ُوِجدت أسباب معقولة حتمل املوظَّف على االعتقاد أنَّ ما يتّم التبليغ عنه صحيح، 
فيكون قد خطى خطوة كبرية حنو الوفاء بشرط حسن النية املنصوص عنه يف املادة 
16، إمنا ذلك ال يثبت حسن النّية ويتعنيَّ على املوظَّف أيًضا التصّرف بنزاهة. إنَّ 
عدم التصّرف بنزاهة ال يُثَبت بالضرورة عن طريق إثبات وجود دافع آخر، ولو كان 
هذا الدافع جوهريًا. فيجب مراعاة الظروف كاملًة والتوّصل إىل االستنتاج أنَّ من قام 
بالتبليغ قد تصّرف بنزاهة. يف هذه القضية، أعيد إحالة مسألة حسن النّية إىل حمكمة 
 التنظيم، مع مراعاة تسديد أوامر الدفع الصادرة عن احملكمة حبلول 27 فباير 2022. 

)II( احملكمة تؤكِّد قدرة األطراف على "اختيار" اختصاص 
حمكمة مركز قطر للمال 

قضية "شركة أمببرغ احملدودة وبرامي فايننشال سولوشنز ذ.م.م. ضّد طوماس فوترل 
 Fewtrell, Nigel Perera and Louise Kidd "وناجيل برييرا ولويز كيد
 Limited  and  Prime  Financial  Solutions  LLC  v.  Thomas
 )2022 مارس   7( 3 )ابتدائي(  الدولية  قطر  Amberberg ]2022[ حمكمة 

لبيع  اتفاقًا  أبرمت  قد  البيطانية  العذراء  جزر  يف  املسجَّلة  "أمببرغ"  شركة  كانت 
وشراء األسهم مع املدعى عليهم، استحوذت مبوجبه على كامل أسهم شركة "برامي 
فايننشال سولوشنز" ذ.م.م. املسجَّلة يف مركز قطر للمال. وقد نصَّت اتفاقية البيع 
للمال".   قطر  ملركز  املختصة  أمام"احملاكم  ينشأ  قد  نزاع  أي  عرض  على  والشراء 

"أمببرغ"  شركة  رفعت  عليهم،  واملدعى  "أمببرغ"  شركة  بني  نزاع  نشوء  ولدى 
عليهم  املدعى  دفع  وقد  للمال.  قطر  مركز  حمكمة  أمام  قضائية  دعوى 
"أمببرغ".   شركة  مطالبات  يف  النظر  يف  اختصاص  للمحكمة  ليس  أنَّه 

والقواعد  األنظمة  من   9.2 املادة  إىل  "أمببرغ"  شركة  فاستندت 
يلي:  ما  على  تنّص  اليت  )"القواعد"(  للمحكمة  اإلجرائية 

" بالتوافق مع املبادئ األساسية الدولية وأفضل املمارسات الدولية وبناًء عليها، تأخذ 
احملكمة."  باختصاص  القاضي  الطرفني  بني  الصريح  االتفاق  االعتبار  يف  احملكمة 

االختصاص  هلا  للمال سيكون  قطر  أنَّ حمكمة مركز  اتفقا على  قد  الطرفان  وكان 
املبادئ  مع  متماشًيا  الطرفني  التفاق  احملكمة  إعمال  وكان  نزاع،  أي  يف  النظر  يف 
ملزمة  احملكمة  وكانت  معها.  ومتوافًقا  الدولية  واملمارسات  الدولية  األساسية 

االختصاص  مبمارسة  خموَّلة،  أقّله  أو  ملزمة،  الطرفني كما كانت  اتفاق  مبراعاة 
مركز  يف  منشأ  "أمببرغ" كيانًا  شركة  اعتبار  عن  فضًل  هذا  القضية.  هذه  يف 
للمال.   قطر  ملركز  تابعة  شركة  يف   %100 بنسبة  مسامهًا  بصفتها  للمال  قطر 

 ،Arthur Hamilton "وقد قضت احملكمة )املؤلفة من القاضي "آرثر هاملتون
والقاضي "فرتز براند" Fritz Brand، والقاضي "هيلني ماونتفلد"، حمامي ملكي( 
أنَّ احملكمة هلا بالفعل االختصاص يف النظر يف النزاع. ولطاملا متيَّزت املبادئ األساسية 
الدولية وأفضل املمارسات بإعطاء األطراف يف نزاع أو يف نزاع حمتمل احلريّة املتبادلة، 
مع مراعاة بعض القيود، يف اختيار احملكمة أو احملاكم اليت ستفصل يف هذا النزاع. 
وتنّص املادة 9.2 على مراعاة احملكمة لـ"االتفاق الصريح" بني األطراف، ما يعين أنَّه 
يف حال رأت احملكمة وجوب إعماله يف ظّل الظروف، فيحّق هلا القبول باالختصاص. 

 2005 لسنة   7 رقم  )القانون  للمال  قطر  مركز  قانون  أنَّ  احملكمة  الحظت  وقد 
بصيغته املعدَّلة(، وال سيما املادة 8 منه، خيلو من أي حكم مماثل للمادة 9.2 من 
املمنوحة  السلطة  لتعزيز  القواعد قد ُسنَّت  فُيفرَتض أن تكون  القواعد. ومع ذلك، 
األنظمة  لسّن  للمال  قطر  قانون مركز  9 من  املادة  واملالّية مبوجب  االقتصاد  لوزير 
مبوافقة جملس الوزراء.  ويف غياب أي طعن يف القواعد، مضت احملكمة قدًما على 
أنَّه  يعاَمل على  املفوَّضة  السلطات  الوزراء مبوجب  أحد  يسّنه  نظام  أي  أنَّ  أساس 
قّد ُسنَّ بصورة صحيحة ما مل وحىت يتّم الطعن فيه وتنحيته على النحو الواجب.  

ويف ظّل الظروف، فكان من امللئم أن تقبل احملكمة باالختصاص. مل يكن هناك 
خلف حول اختصاص احملكمة يف النظر يف مطالبات "برامي" ضّد املدعى عليهم، 
واليت كانت مرتبطة ارتباطًا وثيًقا مبطالبات "أمببرغ" ضّد املدعى عليهم. فاملضي قدًما 
مبطالبات "برامي" ورفض مطالبات "أمببرغ" كان سنطوي على خطر اختاذ إجراءات 
متنافسة )ورمبا إصدار أحكام قد تكون غري متناسقة( يف واليات قضائية متعددة. هذا 
وقد نظَّمت اتفاقية البيع والشراء عملية بيع األسهم يف شركة تابعة ملركز قطر للمال، 
وثيًقا هبذا االختصاص.   ارتباطًا  ترتبط  االتفاقية  تنشأ بسبب  نزاعات  فأي  وبالتايل 

ا  أهنَّ ومفادها  "أمببرغ"  قدَّمتها  اليت  احلّجة  احملكمة  رفضت  فقد  ذلك،  ومع 
إحدى  يف   %100 بنسبة  مسامهًا  بصفتها  للمال"  قطر  مركز  يف  منشأ  كياٌن 
بنسبة  سواء  للمال،  قطر  ملركز  تابع  يف كيان  فاملسامهة  له.  التابعة  الشركات 
للمال.   قطر  مركز  يف  منشأ  كيانًا  نفسه  املساهم  جيعل  ال  أقل،  أو   %100

إنَّه القرار األول الذي تقبل فيه احملكمة باالختصاص 
على أساس اتفاق األطراف دون سواه، وهو مبثابة 

خطوة مهمة

إنَّه القرار األول الذي تقبل فيه احملكمة باالختصاص على أساس اتفاق األطراف 
دون سواه، وهو مبثابة خطوة مهمة، وال سيما أنَّ املادة 8 من قانون مركز قطر للمال 
)القانون رقم 7 لسنة 2005 بصيغته املعدَّلة( اليت حتدد اختصاص احملكمة ختلو من أي 
إشارة إىل سلطة احملكمة يف قبول االختصاص على أساس اتفاق الطرفني دون سواه.  

ما زال هناك الكثري من املسائل جيب تطويرها يف حكم احملكمة، مبا يف ذلك الظروف اليت 
متارس احملكمة فيها سلطتها التقديرية من حيث القبول باالختصاص )إذ قضت احملكمة 
يف هذه القضية بعدم ضرورة النظر يف ما إذا كانت ملزمة بالقبول باالختصاص( وكذلك 
العوامل الواجب مراعاهتا يف ممارسة هذه السلطة. وإذ مل ختُلص احملكمة إىل االستنتاج 
ا ملزمة مبمارسة االختصاص حيث هناك "اتفاق صريح" بني الطرفني، فيبدو أنَّ أي  بأهنَّ
ممارسة لسلطتها التقديرية يف القبول باالختصاص يف القضايا املستقبلية ستكون رهًنا 
باتفاق واضح بني الطرفني على وجوب ممارسة حمكمة مركز قطر للمال االختصاص 
وأيًضا بصلة واضحة باالختصاص )وسيعتمد ذلك على الوقائع احملددة يف القضية(.    
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شريك مؤسس
مكتب ماكنري إنرتناشيونال للمحاماة

شريك أقدم
مكتب ماكنري إنرتناشيونال للمحاماة

كاتريونا نيكولاألستاذ خوار قريشي حماٍم ملكي

آخر املعلومات أحكام حمكمة قطر 
الدولية ومركز تسوية املنازعات

يتناول هذا املقال األحكام الرئيسية الصادرة عن حمكمة قطر 
الدولية )على مستويي الدائرة االبتدائية ودائرة االستئناف( منذ 

نشر الكتيِّب املعنون حمكمة قطر الدولية ومركز تسوية املنازعات 

- دليل اسرتشادي للمحكمة وحمكمة التنظيم: اإلجراءات 
واالجتهاد. كما يتطرَّق إىل موضوع استحداث اإلجراءات 

املتعلقة بدعاوى املطالبات الصغرية.

مقدمة 
عدد  يف  ملحوظة  زيادة  األخرية  اآلونة  يف  الدولية  قطر  حمكمة  شهدت 
واعتماده. النامي  االجتهاد  لتعزيز  ساحنة  فرصة  أتاح  ما  إليها،  الواردة  القضايا 

دليل  املنازعات -  الدولية ومركز تسوية  قطر  املعنَون "حمكمة  ُنِشر كتّيبنا  أن  ومنذ 
اسرتشادي للمحكمة وحمكمة التنظيم: اإلجراءات واالجتهاد" يف شهر مارس 2022، 
 Trimoo and Others "متَّ ذكره يف قضّية "جون وويدمان ضّد تريو وآخرين
 .5 )استئناف(  الدولية  قطر  حمكمة   ]2022[  John  and  Wideman  v.

لقد أصدرت احملكمة  احلكم األّول هلا يف قضية تتعلَّق باملنطقة احلرَّة، أال وهي قضية 
الغذائية  املواد  وجتارة  لتغليف  نبتون  شركة  ضّد  ذ.م.م.  م.ح.ق.  ترايدنغ  "فودينو 
 LLC v. Neptune Food Packaging and Trading WLL".ذ.م.م
Foodino Trading QFZ ]2022[ حمكمة قطر الدولية )ابتدائي( 11، عقب 
توسيع نطاق اختصاصها مبوجب املادة 44 من القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن 
املناطق احلرَّة )املعدَّل بالقانون رقم 21 لسنة 2017 والقانون رقم 15 لسنة 2021(.   

احملكمة  عن  مؤخرًا  صادرة  رئيسية  أحكام  إىل  املقال  هذا  يتطّرق 
عن  فضًل  االستئناف(،  دائرة  و  االبتدائية  الدائرة  مستويي  )على 
الصغرية.  املطالبات  بدعاوى  املتعلِّقة  اإلجراءات  استحداث  موضوع 

)I( دائرة االستئناف تنظر يف داللة حسن النية يف القضايا 
املتعلِّقة باملبلِّغني 

أس كيو"(  أف  بـ"آي  سابقا  )املعروفة  ذ.م.م.  سولوشنز  فايننشال  "برامي  قضية 
 Standards  Office للمال"  قطر  ملركز  التابع  التوظيف  معايري  مكتب  ضّد 
 Solutions  LLC  )formerly  IFSQ(  v.  QFC  Employment
  )2022 فباير   13(  1 )استئناف(  الدولية  قطر  حمكمة   ]2022[  Financial

املستأنف هو شركة تابعة ملركز قطر للمال تنظِّمها هيئة تنظيم مركز قطر للمال ومرخَّص 
هلا مبمارسة نشاط وساطة التأمني. واملوظفتان الّلتان أدَّى فصلهما إىل رفع هذه الدعوى 
مديرة  "ب"،  والسيدة  املستأنف،  لدى  السابقة  العمليات  رئيسة  "أ"،  السيدة  مها 
االمتثال السابقة. يف شهر أغسطس من عام 2020، الحظت السيدة "ب" وجود 
خمالفات. فاجتمعت هبيئة تنظيم مركز قطر للمال، وقدَّمت بعدها السيدتان "أ" و"ب" 
تقريرًا عن هذه املخالفات. وبعد فرتة وجيزة، قام املستأنف بفصلهما. ادعى املستأنف 
أنَّ السيدة "أ" والسيدة "ب" افتقرتا إىل النّية احلسنة يف إعداد تقريرمها، بل أنَّ الغرض 
التبعي من تصرفهما كان إخراج السيد "فيس" Veiss، املدير واملراقب، من الشركة. 

الفصل  بشأن  شكاوى  رفع  قد  "ب"  والسيدة  "أ"  السيدة  من  كلٌّ  وكان 
الذي  التوظيف(  معايري  )مكتب  التوظيف  معايري  مكتب  لدى  التعّسفي 
يتعلق  ما  يف  التنظيم  حمكمة  أمام  املستأنف  طعن  ُردَّ  لصاحلهما.  قرارات  أصدر 
  .2021 مايو   19 بتاريخ  صدر  حكم  يف  التوظيف   معايري  مكتب  بقرارات 

FEATURE 5
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الناحية  من  دائمة  املنشأة  باعتبار  املفتشون  يتمّسك  ما  غالًبا  لذلك،  هلا.  األموال 
السياق،  هذا  يف  ما.  نوًعا  واهية  يستحضروهنا  اليت  احلجج  ولو كانت  التقنية، 
احلاالت  إحدى  باستعراض  التقين،  املنحى  عن  أوضح  فكرة  لكم  نقّدم  سوف 
لفرتة  اخلدمة  اتفاقية  إبرامها  بسبب  دائمة  املنشأة  املفتش  اعتب  حيث  احلقيقية 
قطر  دولة  املادي لألشخاص يف  الوجود  البحث يف  غري حمدودة، وذلك من دون 
لتقدمي اخلدمة أو التعليق على ذلك، األمر الذي يصعب إثباته يف شىت األحوال، 
ألن اخلدمة كانت عبارة عن ضمان مايل تقّدمه الشركة األم اليت تتحّمل الرسوم.

ويتّم  الطلب،  عند  إضافية  معلومات  لتقدمي  يوًما   30 مهلة  املكّلف  ينح 
فيه. للبّت  للضرائب  العامة  للهيئة  املمنوحة  أيام   6 الـ  فرتة  جتميد  خلهلا 

الضريبية  املوارد  يف  والنوعي  الكمي  االستثمار  حمدودية  فإن  العملية،  الناحية  ومن 
واملعاهدات  الدائمة  املعقدة، كاملنشآت  الدولية  التقنية  الضريبية  املسائل  ومعاجلة 
الضريبية املزدوجة، جيعل من عملية طلب االسرتداد الشاملة رحلة حمفوفة باملخاطر.

يوًما،   60 الـ  بفرتة  للضرائب  العامة  اهليئة  تلتزم  ما  نادرًا  احلظ،  لسوء 
على  رد  دون  من  الدخل،  ضريبة  قانون  مبوجب  املهلة،  تلك  مضي  ويعتب 
وحيًدا  خيارًا  للمّكلف  يرتك  ما  له،  ضمين  رفض  مبثابة  االسرتداد  طلب 
للضرائب. العامة  اهليئة  يف  الضرييب  االستئناف  جلنة  أمام  القرار  يف  بالطعن 

يف  أمواله  استعادة  بأن  املرحلة،  تلك  بلوغ  عند  مكّلف،  أي  يدرك  ما  وسرعان 
والعثرات. باملطّبات  حمفوفًا  وإمنا  اإلطلق،  على  سهًل  طريًقا  ليست  قطر  دولة 

عملية االستئناف يف دولة قطر
مهلة  خلل  طلبه  على  الرد  عدم  أو  الرفض  بقرار  الطعن  للمكّلف  جيوز 
للضرائب. العامة  اهليئة  يف  االستئنافية  اإلدارية  الدائرة  أمام  يوًما،   60 الـ 

كافة  توفري  ذلك  يف  مبا  أواًل،  االستئناف  طلب  إعداد  جيب  الغرض،  وهلذا 
قطر. يف  الضرائب  هيئة  حجج  وتدحض  املكّلف  مطالبات  تدعم  اليت  احلجج 

ويف هذا الصدد، يوصى عملًيا بصياغة الئحة قصرية قدر اإلمكان، ألن القاضي لن 
يقوم بقراءهتا وإمنا سيمنح كّل طرف أثناء جلسة االستماع، مدة 15 دقيقة كحد 
أقصى إلبداء وجهة نظره. وبالتايل، تستدعي حمدودية املوارد التقنية املتاحة استخدام 
لغة بسيطة، والذي يّثل يف حد ذاته حتديًا يف إطار املسائل الضريبية الداخلية املعّقدة.

كما جتدر اإلشارة إىل ضرورة ترمجة كافة املستندات املقدمة إىل الّلغة العربية، وإيداع ثلث 
نسخ منها لدى مكتب اهليئة العامة للضرائب خلل مهلة أقصاها 30 يوًما من تاريخ 
استلم قرار رفض طلب االسرتداد أو اعتبارًا من انقضاء مهلة الستني يوًما يف حالة عدم الرد.

فقط،  العربية  باللغة  منوذج  إكمال  املكّلف  على  يتعنّي  االستئناف،  رفع  وعند 
إيصااًل  للضرائب  العامة  باهليئة  االستقبال  مكتب  موظف  قبل  من  وُينح 
تتصل  النموذج، كي  يف  قطري  هاتف  رقم  تدوين  منه  يُطلب  باالستلم. كما 
املختّص. القاضي  أمام  األوىل  اجللسة  بتاريخ  إلبلغه  للضرائب  العامة  اهليئة  عليه 

إلنشاء  متطور  ضريبة  نظام  وجود  ومع   ،2022 عام  يف  أنه  جًدا  املؤسف  من 
يف  االستئناف  الئحة  طباعة  يتعنّي  الضرائب،  وإدارة  املكّلف  بني  رقمية  علقة 
االستماع. جلسة  بتاريخ  الشأن  صاحب  إلبلغ  هاتف  رقم  وتوفري  نسخ  ثلث 

جائحة  فمنذ  بالصب.  التحلي  املكّلف  على  يتعني  الوقت،  منظور  من  أخريًا، 
مما  الضرييب،  االستئناف  جلنة  لدى  الطلبات  تراكمت   ،COVID-19

األخرية،  التطورات  إىل  واستناًدا  فيها.  البّت  يف  كبرية  تأخريات  إىل  أدى 
جللسة   2022 مارس  يف  رفعه  مت  استئناف  يف  األطراف  دعوة  تتم  قد 
.2023 عام  حبلول  يكن  مل  إن   ،2022 عام  هناية  حبلول  أوىل  استماع 

مالحظات ختامية
بالنظر إىل ما تقّدم، قد يصاب املستثمرون األجانب املباشرون ومستشارو الضرائب 
خبيبة أمل كبرية من هذه املمارسة على أرض الواقع، إذ هتدف معاهدات االزدواج 
مبثابة  الضرييب  االستقطاع  يعتب  فيما  الضرييب،  االزدواج  على  القضاء  إىل  الضرييب 
استقطاع  لضريبة  املسّددة  املبالغ  إخضاع  جراء  احلاالت،  معظم  يف  ازدواج ضرييب 
فيه. تقيم  الذي  البلد  يف  املقيمة  غري  الشركات  لضرائب  مثّ  ومن  املنبع،  من 

يف حال مل يصار إىل إلغاء االزدواج الضرييب، سوف يرتدع االستثمار األجنيب املباشر، 
وقد أيقنت دول عّدة هذه احلقيقة، مثل اإلمارات العربية املتحدة اليت مل تعد تفرض 
أي ضريبة استقطاع وطنية على الدخل الذي حتققه الشركات يف الدولة. ومن هذا 
املنطلق، تشتد املنافسة اإلقليمية على اجلبهة الضريبية يف منطقة الشرق األوسط، وحتتل 
اإلمارات العربية املتحدة املركز األول، مع فرض ضريبة على الشركات بنسبة %9.

خطة  بدء  منذ  الضرييب  االزدواج  إلغاء  على  العام  الرأي  تركيز  من  الرغم  على 
حقيقة  يزال  ال  الضرييب  االزدواج  أّن  إال   ،2015 عام  يف   BEPS عمل 
القانونية. الوسائل  باستخدام كافة  بشراسة  حماربته  وجيب  املمارسة،  يف  راسخة 

اإليرادات  وإّن  باهظة  الغاز  مثل  األساسية  السلع  أسعار  إّن  البعض  يقول  قد 
حان  ولكن،  اآلونة.  هذه  يف  قطر  دولة  أولويات  ضمن  تدخل  ال  الضريبية 
للضرائب يف دولة قطر، من منظور كمي ونوعي  العامة  اهليئة  بأن تستعني  الوقت 
إىل  املباشرة  األجنبية  االستثمارات  لتحويل  الضريبة  جمال  يف  خبباء  أكب،  وبقدر 
قط  يؤدي  لن  آخر،  صعيد  وعلى  للمستثمرين.  نزهة  تكن  مل  إْن  حمتملة،  رحلة 
االستثمار يف نظام معلومات كنظام ضريبة، إىل وضع حّد إلثارة النقاشات احملتملة 
تتطّلب  اليت  الواقعية  املسائل  من  وذلك  عدمه،  من  دائمة  منشأة  وجود  حول 
سليمة. أسس  على  بناًء  الرأي  إلبداء  الضرائب  جمال  يف  تقنيني  خبباء  االستعانة 

الضرائب  مشاريع  يف  عاًما   15 عن  تزيد  خببة  شاطر  مراد  السيد  يتمتع 
وإعادة  التخطيط  مشاريع  ذلك  يف  مبا  التحويلي،  والتسعري  الدولية 
ذلك  يف  مبا  الصناعات،  ملختلف  الضرييب  والتدقيق  والتوثيق  اهليكلة 
والغاز. والنفط  والتوزيع  والتصنيع  املعلومات  وتكنولوجيا  احلياة  علوم 
 )BMO( األعمال  مناذج  حتسني  مشاريع  يف  خبة كبرية  مراد  ويكتسب 
وتسعري  الشركات  ضريبة  منوذج  وتصميم  الوظيفي،  التحليل  تستلزم  اليت 
التوثيق. إىل  باإلضافة  الدفاع،  إسرتاتيجيات  وتصميم  التحويل، 

التحويلي،  والتسعري  الضرائب  جمال  يف  الدولية  املهنية  مسريته  وخلل 
الشركات  لكبى  الكبى  التحويلي  التسعري  مشاريع  من  عدد  يف  مراد  شارك 
اخلصوص،  وجه  على  وأوروبا.  األوسط  الشرق  يف  العاملة  اجلنسيات  متعددة 
التخطيط  يف  أوروبا  يف  املؤسسات  ألفضل  الرئيسية  املشاريع  يف  ميدانًيا  شارك 
الضرييب. والتدقيق  والتوثيق  والتنفيذ  الشركات  ضرائب  سياسة  وتطوير 
مراد هو مستشار ضرائب قانوين يف معهد املستشارين واحملاسبني الضريبيني، وحاصل على 
درجة املاجستري يف قانون الضرائب الدويل من كلية سولفاي بروكسل للقتصاد واإلدارة.

سرية

إخلء املسؤولية: احملتوى املنشور هو ألغراض تبادل املعلومات واملعرفة فقط وال يُقصد به أن يكون بديًل عن املشورة املهنية املتعلقة بالضرائب أو التمويل أو احملاسبة. يستند رأي / تفسري الناشر إىل القانون 
واإلرشادات واملعلومات املتاحة. جيب على كل قارئ توخي العناية املهنية اللزمة قبل التصرف بعد قراءة حمتويات تلك املقالة / املنشور. مل يتم تقدمي أي ضمان على اإلطلق بأن أيًا من املقاالت دقيقة وال يُقصد 

تقديه وال ينبغي االعتماد عليه للحصول على املشورة الضريبية أو احملاسبية.
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قد ُيسأل أي مكّلف مقيم يف دولة قطر، سواء كان شخًصا طبيعًيا أو معنويًا، عن استقطاع 
الضرائب املسّددة للمستفيدين غري املقيمني يف الدولة، ويتّم توريد املبالغ احملّصلة إىل اهليئة 
العامة من خلل اإلقرار الضرييب الذي يقّدم عب اإلنرتنت على بوابة ضريبة اإللكرتونية.

يتعنّي على الشركة أو الفرع الذي يسّدد مبالغ معينة 
ملورد أجنيب استقطاع الضريبة وتوريدها إىل اهليئة 

العامة للضرائب، وذلك قبل اليوم السادس عشر من 
الشهر التايل للشهر الذي مت فيه االستقطاع. يف حالة 

عدم االمتثال، يتم إيقاع العقوبات على الشركة.

يتعنّي على الشركة أو الفرع الذي يسّدد مبالغ معينة ملورد أجنيب استقطاع الضريبة 
وتوريدها إىل اهليئة العامة للضرائب، وذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر التايل 
للشهر الذي مت فيه االستقطاع. يف حالة عدم االمتثال، يتم إيقاع العقوبات على الشركة.

يف التعديل األخري لقانون ضريبة الدخل، مت إدخال أحكام جديدة حيث "تعتب" بعض املبالغ 
غري املدفوعة مسّددة ألغراض الضريبة املستقطعة إْن مل يتم تسديدها بعد انقضاء فرتة معينة.

يلي: ما  على  الدخل  ضريبة  قانون  من   23 املادة  تنّص  ذلك،  على  علوة 
" مع مراعاة أحكام التقادم املنصوص عليها يف هذا القانون، جيوز للمكلف اسرتداد 
مبالغ الضريبة واجلزاءات املالية احملصلة منه دون وجه حق، بطلب يقدم إىل اهليئة".

بناًء على ما تقّدم، يبدو نظام االستقطاع الضرييب يف دولة قطر واضًحا إىل حد ما 
على الورق، ولكّنه يقضي بتسديد الضريبة أواًل مث التقّدم بطلب السرتدادها بداًل من 
منح هذه امليزة فورًا يف احلاالت اليت حتكمها معاهدات االزدواج الضرييب السارية.

عملية االسرتداد يف دولة قطر
املكّلف  على  يتعنّي  اليت  النموذجية  العملية  القسم  هذا  يشرح 
املسّددة. املستقطعة  الضريبة  باسرتداد  للمطالبة  اتباعها 

لشروط  املكّلف  استيفاء  من  التحّقق  مبكان  األمهية  من  أوىل،  كخطوة 
الوقائع  مراجعة  يف  اخلطوة  هذه  وتتمّثل  املستقطعة.  الضريبة  اسرتداد 
اسرتداد  احتمالية  لتحديد  السارية  الضرييب  االزدواج  معاهدة  وأحكام 
للضرائب. العامة  اهليئة  وممارسات  التقنية  املواصفات  على  بناًء  الضريبة، 

تكتنف  قد  اليت  الضعف  نقاط  رصد  للمكّلف  احلامسة  اخلطوة  هذه  وتتيح 
أو  دائمة  مبنشأة  متعلقة  أنشطة  كإجناز  املستقطعة،  الضريبة  باسرتداد  املطالبة 
اسرتاتيجية  بوضع  تسمح  كما  التحويل،  بتسعري  املرتبطة  للمخاطر  التعّرض 
تكون  قد  أدق،  وبتعبري  تقديه.  إىل  املبادرة  قبل  االسرتداد  طلب  لرفع  مناسبة 
يف  النظر  يستدعي  قد  ما  معّقدة،  أو  "بسيطة"  املسّددة  املبالغ  باسرتداد  املطالبة 
املنشودة. الغاية  حتقيق  احتمال  لتعزيز  منفصل  بشكل  عّدة  طلبات  تقدمي 

السرتداد  طلب  إعداد  املكّلف  على  يتعنّي  الثانية،  اخلطوة  يف 
التالية: بالبيانات  مرفًقا  املختّصة،  للجهة  وتقديه  الضريبة 

- مقدّمة تلّخص الوقائع؛
- شرح للضريبة املستقطعة واملسّددة للهيئة العامة للضرائب؛

- املراجع التشريعية املؤيدة لطلب االسرتداد، كقانون ضريبة الدخل وأحكام اتفاقية 
االزدواج الضرييب؛

- بيان املطالبة باملبلغ املطلوب اسرتداده؛ و
- كافة الوثائق واملستندات املؤيدة.

من  تتكّون  وهي  االسرتداد،  طلب  من  يتجزأ  ال  جزًءا  واملستندات  الوثائق  تشّكل 
التالية: اإلثباتات  تشمل  أن  وجيب  الطلب.  تدعم  اليت  املستندية  األدلة  كافة 

- شهادة اإلقامة الضريبية للشخص غري املقيم؛
- النسخة املوقعة واملؤرخة من االتفاقية اليت تثبت تسديد املبالغ؛

- جدول ملخص للضريبة املستقطعة، مبا يف ذلك أي تسويات بشأن املبالغ اليت 
تعتب مدفوعة عند االقتضاء؛

- شهادات الضريبة املستقطعة اليت حصّلتها اهليئة العامة للضرائب عب بوابة 
ضريبة؛

- إقرار من املسّدد إىل املورد غري املقيم يفيد بأنه قد خصم الضريبة املستقطعة من 
املنبع )منوذج 2-2(؛ و

- تفاصيل احلساب املصريف للطرف املطالب غري املقيم يف مستند مصريف رمسي.

املستندات،  من  كبرية  جمموعة  تقدمي  الشأن  صاحب  على  يتعنّي  وبالتايل، 
للضرائب،  العامة  اهليئة  لدى  بالفعل  متوّفر  بعضها  أّن  العلم  مع 
للمعلومات. ضريبة  نظام  عب  املقّدمة  املستقطعة  الضريبة  كشهادات 

العربية،  اللغة  إىل  إعداده،  من  االنتهاء  بعد  االسرتداد  طلب  ترمجة  يتوجب  كما 
إرسال  يتم  مث  للضرائب.  العامة  اهليئة  قبل  من  قانونًا  املقبولة  الوحيدة  الّلغة  وهي 
@gta.gov.qa( للضرائب  العامة  للهيئة  اإللكرتوين  البيد  عنوان  إىل  الطلب 

إذ خيشى  بايت  ميغا  يتجاوز حجمه 51  أال  على  احلرص  مع   ،)incometax
للضرائب. العامة  للهيئة  اإللكرتوين  البيد  إىل  وصوله  عدم  من  هذه  احلالة  يف 

 قد ترفض اهليئة طلب االسرتداد، ويُعّد هذا جانًبا سلبًيا كبريًا نظرًا ألن قانون ضريبة 
الدخل ينح اهليئة مهلة ستني يوًما من تاريخ تقدمي الطلب إلخطار املكّلف بقرارها 
بشأنه. وينعدم وجود طريقة إلثبات تاريخ الطلب، إذ ال ختطر اهليئة العامة للضرائب 
العلم  يفيد  إلكرتوين  بريد  بإرسال  اآلن  تقوم حىت  وال  باالستلم،  الشأن  صاحب 
بالوصول، وذلك ألمر مثري للعجب يف ظل وجود نظام ضريبة متطّور، إمّنا خيلو من 
وظيفة بسيطة تتمّثل يف الرد التلقائي على طلبات االسرتداد عب البيد اإللكرتوين.

العامة  اهليئة  مع  اجتماع  عقد  طلب  فيحّبذ  الثالثة،  للخطوة  بالنسبة  أما 
االسرتداد،  لطلب  املؤيدة  األساسية  واملستندات  الوقائع  لتحديد  للضرائب 
االسرتداد  بطلب  الشأن  صاحب  التزام  إظهار  ذلك  شأن  من  إذ 
اهليئة. مع  "شخصية"  علقة  إقامة  خلل  من  عامة  إجيابية  بيئة  وخلق 

للضرائب.  العامة  اهليئة  مع  بدقة  امللف  متابعة  يف  الرابعة  اخلطوة  وتتمّثل 
يوصى  املوارد،  وحمدودية  معاجلتها  تتم  اليت  الطلبات  من  الكبري  للعدد  ونظرًا 
واملكاملات  اإللكرتوين  البيد  رسائل  عب  كثب  عن  املوضوع  مبلحقة  بشدة 
قطر. الدوحة،  يف  للضرائب  العامة  اهليئة  ملقر  الزيارات  وحىت  اهلاتفية 

جتدر اإلشارة إىل أّن اهليئة العامة للضرائب قد كلّفت شخًصا واحًدا مبتابعة رسائل 
البيد اإللكرتوين، وتقضي مهمته بتحديد امللفات اليت ستحّول إىل املفتشني امليدانيني 
املسؤولني عن دراسة طلبات االسرتداد. لذلك، فمن الضروري زيارة مكتب اهليئة العامة 
للضرائب، باعتبارها الطريقة الفضلى لكسب الوقت وتعزيز االهتمام باملسألة، كي تتم 
معاجلتها بسلسة وسرعة إىل أن يتّم إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر بشأهنا.

يف املمارسة العملية، يقوم املفتش امليداين بالبحث 
عن دليل لوجود منشأة دائمة كمسوّغ لرفض رّد 
األموال هلا. لذلك، غالًبا ما يتمّسك املفتشون 

باعتبار املنشأة دائمة من الناحية التقنية، ولو كانت 
احلجج اليت يستحضروهنا واهية نوًعا ما.

واملستندات  الوثائق  وكافة  االسرتداد  طلب  بدراسة  للضرائب  العامة  اهليئة  تقوم 
العملية،  املمارسة  يف  أخرى.  وإيضاحات  بوثائق  تزويدها  تطلب  وقد  املرفقة، 
رّد  لرفض  دائمة كمسوّغ  منشأة  لوجود  دليل  عن  بالبحث  امليداين  املفتش  يقوم 
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نظام االستقطاع الضرييب يف قطر

يتمّثل الغرض من هذه املقالة يف إعطاء حملة موجزة عن 
املالحظات الرئيسية املستقاة من التجربة العملية يف التعامل مع 
نظام االستقطاع الضرييب يف دولة قطر وعملية اسرتداد الضريبة 

املستقطعة ذات الصلة.

يف حني مت إصدار نظام االستقطاع الضرييب ليتماشى مع املعايري 
الدولية، إاّل أن تطبيقه العملي يكشف النقاب عن نقاط الضعف 
اليت تشّكل عوامل ردع حقيقية للمستثمرين األجانب املباشرين، 

ناهيك أنّه يضع الكثري من العوائق أمام حصول املكّلفني على 
حقوقهم.

مقدمة
االعتبار  عني  يف  املستثمرون  يأخذها  اليت  الرئيسية  األوجه  الضرائب كأحد  تبز 
استثماراهتم  هيكلة  وكيفية  فيه  االستثمار  إىل  يتطلعون  الذي  البلد  اختيار  عند 
لدولة  بالنسبة  أمهية كبرية  األمر  ذلك  ويكتسي  معينة.  منطقة  أو  سوق  داخل 
 ،2022 العام  هناية  يف  القدم  لكرة  العامل  ستستضيف كأس  ألهّنا  نظرًا  قطر، 
العامل،  يف  مشاهدة  األكثر  الرياضي  احلدث  خلل  الضوء  دائرة  يف  سيضعها  مما 
للستثمار. مواءمتها كسوق  مدى  لتقييم  الفاحصة  املستثمرين  عيون  ونصب 

املسدّدة  املبالغ  على  املفروضة  بالضرائب  كبري  بشكل  املستثمرين  قرار  يتأثّر 
الضرييب. كاالستقطاع  املسامهني،  إىل  النقدية  األموال  باستعادة  تضّر  واليت 

ختضع الستقطاع ضريبة موحدة من املنبع بنسبة 
5% يف دولة قطر، الفوائد واإلتاوات والرسوم الفنية 

والعموالت ورسوم السمسرة ومقابل اخلدمات املقدمة 
ألي شخص طبيعي او معنوي غري مقيم يف الدولة، 

وغري ذلك من املبالغ املسّددة.

الفوائد  قطر،  دولة  يف   %5 بنسبة  املنبع  من  موحدة  ضريبة  الستقطاع  ختضع 
واإلتاوات والرسوم الفنية والعموالت ورسوم السمسرة ومقابل اخلدمات املقدمة ألي 
املسّددة. املبالغ  من  ذلك  وغري  الدولة،  يف  مقيم  غري  معنوي  او  طبيعي  شخص 

ختفيض  يكن  قطر،  دولة  تبمها  اليت  الضرييب  االزدواج  اتفاقيات  على  واعتماًدا 
يفرض  ضرييب  اسرتداد  نظام  قطر  تعتمد  إلغاؤها.  أو  املستقطعة  الضريبة  نسبة 
إىل  توريدها  مثّ  ومن   %5 بنسبة  املنبع  من  الضريبة  استقطاع  املكّلفني  على 
املقيم  غري  املعنوي  أو  الطبيعي  للمكّلف  وجيوز  للضرائب.  العامة  اهليئة  حساب 
املستقطعة  الضريبة  اسرتداد  طلب  املطلوبة،  الشروط  مستوفًيا  إن كان  الدولة،  يف 
وفاقًا ملعاهدة االزدواج الضرييب املعمول هبا وأحكام قانون ضريبة الدخل يف قطر.

يف الوقت الراهن، جيري جمتمع األعمال التجارية تقييًما لكيفية تعامل اهليئة العامة 
العملية. ويتوخى  املمارسة  الضرائب يف  للضرائب يف دولة قطر مع عملية اسرتداد 
املستثمرون الفطناء احلذر الشديد للتأكد من أّن هذه املمارسة ليست جمرد شرط منصوص 
عليه يف قانون ضريبة الدخل أو معاهدة ازدواج ضرييب خيوهّلم احلق يف اسرتداد األموال 
املدفوعة، وإمنا يُطّبق فعلًيا من خلل عمليات تنظيمية ملموسة قائمة. مبعىن آخر، 
يرغب املستثمرون يف التأكد من إقران اهليئة العامة للضرائب يف دولة قطر الكلم بالفعل.

مفهوم االستقطاع الضرييب يف دولة قطر
سّددة للمكّلفني 

ُ
امل املبالغ  املنبع خبصم نسبة 5% من  يقضي استقطاع الضريبة من 

أو  عقد  مقابل  قطر  لدولة  التجاري  السجل  يف  املسّجلني  وغري  املقيمني  غري 
فيها. دائمة  مبنشأة  متعّلق  وغري  الدولة  يف  جزئًيا  أو  تنفيذه كلًيا  يتّم  نشاط 

بإصدار   2018/24 رقم  القانون  من   9 املادة  من   2 الفقرة  تنص 
يلي: ما  على  الدخل"(  ضريبة  )"قانون  الدخل  ضريبة  قانون 
املنبع  من  هنائي  الستقطاع  ختضع  الضريبية،  االتفاقيات  أحكام  مراعاة  "مع 
والعموالت  والفوائد  اإلتاوات  هلا،  اإلمجايل  املبلغ  من  باملائة  مخسة   )%5( بنسبة 
مقابل  املقيمني  لغري  واملدفوعة  الدولة،  يف  جزئياً  أو  املنجزة كلياً  اخلدمات  ومقابل 
اللئحة". حتدده  ملا  وفقاً  وذلك  الدولة،  يف  دائمة  مبنشأة  متعلقة  غري  أنشطة 

 شريك ومستشار ضرائب قانوين إقليمي 
يف فاليو سكوير

مراد شاطر
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حّل  يف  متخّصصة  الّلغة  ثنائية  خبة  ذات  حمامية  هي  الزراع  خدجية 
للشركات  العام  االستشاري  والعمل  التنظيمي  واالمتثال  القضائية  املنازعات 
بأكثر  وتتمّتع  ومشاركوه،  األنصاري  حماماة  مكتب  يف  التجارية  واألعمال 
يظى  ممارس  وهي  قطر،  يف  القانون  ممارسة  يف  اخلبة  من  عاًما   11 من 
السيدة  قطر.  بقوانني  متنوعة  عملية  معارف  واكتسبت  كبري  بتقدير 
نيويورك. والية  ويف  قطر  يف  التمييز  حمكمة  أمام  استئناف  حمامية  الزارع 
شاركت السيدة الزراع، بصفتها مستشارة قانونية وعلى نطاق واسع، يف أعمال 
مكتب احملاماة املتعلقة بكأس العامل لكرة القدم 2202 يف قطر. وقد أّدت دورًا 
فعااًل يف تقدمي املشورة بشأن مشاريع التشريعات والقرارات الوزارية واالمتثال 
الذكر ال  على سبيل  ذلك  مبا يف  البطولة،  التشغيلية يف جمال هذه  والقضايا 
احلصر، املسائل املتعّلقة باإلقامة وإصدار التذاكر والضرائب والعمليات املصرفية 
والعملت األجنبية واحلقوق التجارية والعلمات التجارية وقضايا محاية البيانات.
كما عملت السيدة الزراع، قبل انضمامها إىل مكتب األنصاري ومشاركوه، 
اآلن  دجمها  مت  )اليت  احملدودة  غاز  رأس  وشركة  اإلعلمية  اجلزيرة  شبكة  يف 
خمتلف  إدارة  توّلت  حيث  سابقة  عّدة  مناصب  تبوأت  وقد  غاز(.  قطر  مع 
الدعاوى القضائية احمللية والدولية للمؤسسات القطرية البارزة اليت كانت تعمل 
فيها. كما عاجلت جمموعة متنوعة من القضايا، مبا يف ذلك قضايا التوظيف 
مبا  العامل،  البلدان حول  من  العديد  يف  واجلنائية  واإلعلمية  املدنية  والقضايا 
ومصر. وقطر  وتركيا  وأوروبا  املتحدة  واململكة  املتحدة  الواليات  ذلك  يف 
السيدة الزراع حاصلة على بكالوريوس القانون من جامعة قطر ودرجة املاجستري 
يف القانون يف حّل املنازعات الدولية من جامعة فوردهام يف الواليات املتحدة.
.kalzarraa@alansarilaw.com يكن التواصل مع خدجية الزراع على

سرية

 2021 البيانات  لوائح محاية  فيما جتيز  للمال،31  قطر  قطر مركز  هيئة مركز  لدى 
مكتب  لدى  رفع شكوى  واجلمعيات  واملنظمات  واملؤسسات  البيانات  ألصحاب 
محاية البيانات حول االنتهاكات املزعومة للئحة.32 مل حتدد لوائح محاية البيانات 
2005 متطلبات تقدمي الشكاوى،33  فيما تشرتط لوائح محاية البيانات 2021 أن 
تكون الشكوى خطية وأن يرفق هبا أي معلومات تفرضها اللئحة.34 باإلضافة إىل 
ذلك، جتيز ملكتب محاية البيانات التحقيق يف الشكوى عند رفعها.35 ويف حال قرر 
املكتب، استناًدا إىل التحقيق، وجود انتهاك للوائح، جيوز له اختاذ قرارًا هبذا الصدد.36  
كما جيوز له رفض الشكوى إن مل تكن مستوفية للمسوغات والدالئل اّللزمة.37 

مقدم  على  يتعني  اليت  املعلومات  البيانات  قواعد  من   10 املادة  حتّدد 
الشكوى توفريها، وهي تشمل:

أ. االسم الكامل ملقّدم الشكوى وعنوانه؛
ب. االسم الكامل للمراقب الذي يعتقد مقّدم الشكوى أنّه عّلق على خمالفة 

أحكام لوائح محاية البيانات 2021 وعنوانه؛
ج. بيان مفصل بالوقائع اليت يعتقد مقّدم الشكوى أهنا تؤدي إىل املخالفة ذي 

الصلة؛
د. بيان بالتعويض الذي يطالب به مقّدم الشكوى؛

ه. إقرار من مقدم الشكوى يفيد بأنّه قد زّود مكتب محاية البيانات مبعلومات 
دقيقة وأنّه على علم بأنّه ستتم معاجلة أي معلومات مقدمة من قبل مكتب محاية 

البيانات وفاقًا للوائح محاية البيانات 2021.

التعويض واملسؤولية

وُيسأل املراقب عن أي ضرر ينجم عن املعاجلة اليت 
ختالف أحكام لوائح محاية البيانات.

لألفراد  االنتصاف  سبل  من  عدد  على   2021 البيانات  محاية  لوائح  تنّص 
اليت  املعاجلة  عن  ينجم  أي ضرر  عن  املراقب  وُيسأل  حقوقهم.38  انتهكت  الذين 
مسؤواًل  املعاجل  يكون  ذلك،  على  علوة  البيانات.39  محاية  لوائح  أحكام  ختالف 
محاية  للوائح  امتثاله  عدم  حالة  يف  فقط  البيانات  معاجلة  عن  الناجم  الضرر  عن 
للمراقب.40  القانونية  للتعليمات  وفاقًا  يتصرف  مل  حال  يف  أو   2021 البيانات 
ولكن، يُعفى املراقب أو املعاجل من املسؤولية إذا كان بإمكانه إثبات انعدام مسؤوليته 
مراقب  من  أكثر  مشاركة  حالة  ويف  الضرر.41  حدوث  إىل  أّدت  اليت  الواقعة  عن 
يكون كّل  الضرر،  إىل  أّدت  اليت  نفسها  البيانات  معاجلة  أو كليهما يف  معاجل  أو 
وبالتايل، يف حال سّدد  الكامل.42  الضرر  والتكافل عن  بالتضامن  منهما مسؤواًل 
املعاجل  أو  للمراقب  الذي أحلقه، جيوز  الضرر  تعويًضا كامًل عن  املعاجل  أو  املراقب 
مطالبة الطرف اآلخر املعين بإعادة املبلغ الذي سّدده مقابل مسؤوليته عن الضرر.43 

31 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 23
32 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 34)1(

33 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 23
34 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 34)2(
35 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 34)3(
36 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 34)4(
37 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 34)5(
38 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 35)1(
39 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 35)2(

40 - املرجع ذاته
41 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 35)3(
42 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 35)4(
43 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 35)5(

العقوبات
إصدار  سلطة  للمال  قطر  مركز  هبيئة   2005 البيانات  محاية  لوائح  أناطت 
لوائح  ختّول  فيما  ملضمونه،  االمتثال  فيه  منها  تطلب  معينة  جهة  إىل  توجيه 
اإلجراءات  من  العديد  اختاذ  البيانات  محاية  مكتب   2021 البيانات  محاية 
ذلك: يف  مبا  به،  املنوطة  املخالفات  تصحيح  صلحيات  مبوجب  التصحيحية 

- إصدار حتذير للجهة املخالفة؛
- إصدار التأنيبات أو األوامر لتصحيح املخالفات؛

- فرض العقوبات؛
- األمر بوقف نقل البيانات خارج مركز قطر للمال؛ و

- الطلب من املراقب إجراء تقييم لتأثري معاجلة البيانات.44 

دوالر   1500000 أقصاها  غرامة  فرض  البيانات  محاية  ملكتب  جيوز  وبالتايل، 
صادر  ألمر  االمتثال  عدم  أو  البيانات  محاية  لوائح  أحكام  خمالفة  عند  أمريكي 
مع  باهظة  غرامات  فرض  يف  املتمثل  النهج  هذا  ويتماشى  املكتب.45  عن 
تسديد  املخالفني  على  تفرض  اليت   )GDPR( البيانات  حلماية  العامة  اللئحة 
مركز  شركات  على  يتعني  مث،  ومن  يورو.46   20،000،000 إىل  تصل  غرامات 
لضمان  هبا  اخلاصة  البيانات  معاجلة  ملمارسات  دقيق  تقييم  إجراء  للمال  قطر 
باهظة. مالية  غرامات  طائلة  حتت   2021 البيانات  محاية  لوائح  ألحكام  امتثاهلا 

44 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 33)2(
45 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 36)3(

46 - الئحة )االحتاد األورويب( رقم 679/2016 )اللئحة العامة حلماية البيانات(، املادة 83
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وبالتايل، تعّزز لوائح محاية البيانات 2021 احلقوق 
الفردية لتشمل احلق يف سحب املوافقة املمنوحة واحلق 

يف نقل البيانات الشخصية واحلق يف عدم اخلضوع 
لعملية صنع القرار الفردي اآليل، مبا يف ذلك التنميط.

احلق  لتشمل  الفردية  احلقوق   2021 البيانات  محاية  لوائح  تعّزز  وبالتايل، 
يف  واحلق  الشخصية  البيانات  نقل  يف  واحلق  املمنوحة  املوافقة  سحب  يف 
التنميط. ذلك  يف  مبا  اآليل،  الفردي  القرار  صنع  لعملية  اخلضوع  عدم 

فيها  يطالب  اليت  احلاالت  يف  املراقبني  على  جديًدا  التزاًما  الّلوائح  تفرض  كما 
صاحب  بإبلغ  يقضي  أعله،  املذكورة  حقوقه  ممارسة  البيانات  صاحب 
يف  له  مسوغ  ال  تأخري  بدون  الطلب  بشأن  اختاذه  مت  الذي  باإلجراء  البيانات 
ملدة  املهلة  هذه  متديد  وجيوز  الطلب.  استلم  تاريخ  من  يوًما   30 أقصاها  مهلة 
وعددها.20  الصلة  ذات  الطلبات  تعقيدات  االقتضاء، جراء  عند  أخرى  يوًما   60

حتليل تأثري معاجلة البيانات الشخصية
تفرض لوائح محاية البيانات 2021 على املراقبني إجراء حتليل تأثري معاجلة البيانات 
الشخصية املطلوب معاجلتها واملخاطر العالية املرتتبة على احلقوق واملصاحل املشروعة 
ألصحاب البيانات.21 وقد يقوم مكتب محاية البيانات بنشر قائمة غري شاملة لعمليات 
املعاجلة اليت تتطلب إجراء تقييم لتأثريها على محايتها، ولكن مل يتم نشر القائمة حىت اآلن.22 

نقل البيانات الشخصية خارج مركز قطر للمال
إجراء  الشخصية،  البيانات  نقل  لغرض   ،2005 البيانات  محاية  لوائح  اشرتطت 
يف  األخذ  مع  املستلمة،  اجلهة  يف  املتوّفرة  احلماية  مستوى  ملدى كفاية  تقييم 
أجل  من  وذلك  هلا،  ختضع  اليت  الصلة  ذات  والقوانني  البيانات  طبيعة  االعتبار 
قطر  مركز  يف  املتاحة  تلك  مع  فيها  الشخصية  البيانات  محاية  توافق  مدى  حتديد 
نقل  يف  ترغب  للمال  قطر  مركز  يف  شركة  أي  على  اشرتطت  وبالتايل،  للمال. 
يف  يتضمن  والذي  التقييم،  هذا  إجراء  للمال  قطر  مركز  خارج  شخصية  بيانات 
املقابل،  يف  عّدة.  بلدان  يف  املتوفرة  احلماية  ملستوى  تقييم  إجراء  األحيان  بعض 
جتيز لوائح محاية البيانات 2021 نقل البيانات الشخصية خارج مركز قطر للمال، 
اجلهة  تلك  على  املنطبقة  والّلوائح  القوانني  أّن  البيانات  محاية  مكتب  رأى  ما  إذا 
املستلمة تضمن مستوى كاٍف من احلماية لتلك البيانات الشخصية. ولغرض اختاذ 
التالية: العوامل  االعتبار  يأخذ يف  أن  البيانات  املناسب، جيوز ملكتب محاية  القرار 

أ. سيادة القانون واالحرتام العام حلقوق األفراد وقدرة األفراد على إنفاذ حقوقهم 
عن طريق اإلنصاف اإلداري أو القضائي؛

ب. وصول السلطات العامة إىل البيانات الشخصية؛
ج. وجود قانون ساري املفعول حلماية البيانات الشخصية، مبا يف ذلك القواعد 

اخلاصة بنقل البيانات الشخصية إىل جهة أخرى؛
د. وجود سلطة إشرافية مستقلة أو أكثر تتمّتع بسلطات إنفاذ كافية؛ و

ه. االلتزامات واالتفاقيات الدولية امللزمة للجهة املستلمة وعضويتها يف أي 
منظمات متعددة األطراف أو إقليمية.

تضمن  بلًدا   44 بـ  قائمة   )DPO( البيانات  محاية  مكتب  نشر  تقّدم،  ملا  وفاقًا 

20 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 13
 21 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 27

    22 - مركز املوارد يف مركز قطرللمال
 https://www.qfc.qa/resource-centre#doccat=1240445d1dd142aaa87dfba6e4c88aa0

قوانينها مستوى كاٍف من احلماية للبيانات الشخصية على موقعها على اإلنرتنت23، 
وتشمل القائمة احلالية النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وأملانيا واململكة املتحدة وقطر.24

البيانات الشخصية خارج مركز  يف حال رغبت شركة يف مركز قطر للمال يف نقل 
احلماية  من  مستوى كاٍف  هلا  ختضع  اليت  القوانني  توفر  ال  جهة  إىل  للمال  قطر 
للبيانات، فيتعني عليها االستحصال على تصريح من مكتب محاية البيانات. ووفاقًا 
لقواعد البيانات، جيب تقدمي الطلب ملكتب محاية البيانات مرفقاً باملعلومات التالية:

أ. وصف لطبيعة البيانات الشخصية املعنية؛
ب. الغرض من النقل املطلوب للبيانات الشخصية؛

ج. فئات أصحاب البيانات املعنيني؛
د. هوية املستلم املقرتح؛

ه. بلد املستلم املقرتح للبيانات الشخصية والقوانني والّلوائح ذات الصلة اليت خيضع 
هلا؛ و

و. بيان باإلجراءات الوقائية اليت يتعني على املراقب وضعها موضع التنفيذ، لضمان 
أمن البيانات الشخصية يف حال إجراء النقل ذي الصلة.25 

اإلخطار خبرق البيانات
تفرض لوائح محاية البيانات 2021 على املراقبني 
إخطار مكتب محاية البيانات بأي خرق للبيانات 

الشخصية. 
البيانات  محاية  مكتب  إخطار  املراقبني  على   2021 البيانات  محاية  لوائح  تفرض 
أمكن، يف  وحيثما  له،  تأخري ال مسوغ  أي  بدون  الشخصية  للبيانات  بأي خرق 
غري  من  أنّه  املراقب  يقرر  مل  ما  بذلك26،  علمه  بعد  ساعة   72 تتجاوز  ال  مهلة 
املشروعة  واملصاحل  احلقوق  على  خماطر  أي  اخلرق  هذا  على  يرتتب  أن  احملتمل 
إىل  يؤدي  لألمن  خرق  أي  بأنّه  البيانات  خرق  ويُعّرف  البيانات.27  ألصحاب 
به  املصرح  غري  الكشف  أو  التغيري  أو  الفقد  أو  القانوين  غري  أو  العرضي  التدمري 
البيانات الشخصية املنقولة أو املخزنة أو املعاجلة بطريقة أخرى.28  أو الوصول إىل 

ويف املقابل، ال تنص لوائح محاية البيانات 2021 على واجب إخطار صاحب البيانات 
البيانات  النظر يف إخطار أصحاب  إىل  املراقبني  تدعو  لبياناته. ولكنها  بأي خرق 
املعنيني، مع مراعاة املخاطر املرتتبة على حقوقهم ومصاحلهم املشروعة.29 فضًل عن 
ذلك، يُطلب من املراقبني مسك سجلت خلروقات البيانات الشخصية، مبا يف ذلك 
الظروف احمليطة باخلرق وتأثرياته واإلجراءات التصحيحية اليت اختذت هبذا الشأن.30 

تدابري تصحيحية
أسس  على  بناًء  يعتقد  2005، جيوز ألي شخص  البيانات  لوائح محاية  مبوجب 
معقولة أنّه قد تأثر تأثراً سلبياً مبخالفة اللوائح بشأن معاجلة بياناته أن يرفع مطالبة 

https://qfc-cdn.azureedge.net/-/media/project/qfc/qfcwebsite/documentfiles/resource  - 23
-center/data-protection/guidance/qfc-data-protection-office-list-of-adequate-jurisdictions.pdf

   24 - قائمة البلدان اليت تضمن قوانينها مستوى كاٍف من احلماية للبيانات الشخصية
https://qfc-cdn.azureedge.net/-/media/project/qfc/qfcwebsite/documentfiles/resource-center/
data-protection/guidance/qfc-data-protection-office-list-of-adequate-jurisdictions.pdf

25 - قواعد محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 5
 26 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 31)1(
 27 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 31)2(
 28 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 31)1(
 29 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 31)6(
30 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 31)5(
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التالية: الشروط  البيانات  صاحب  موافقة  تستويف  أن  جيب  البيانات.11  بصاحب 
1. أن تكون ممنوحة بإرادة حرّة؛

2. أن تكون حمّددة؛
3. أن تكون مستنرية؛ و

4. أن تشري بطريقة ال لبس فيها إىل موافقة صاحب البيانات على معاجلة بياناته 
الشخصية ذات الصلة.12

مستند  سياق  يف  مقّدمة  البيانات  صاحب  موافقة  كانت  حال  يف 
التالية: الشروط  املوافقة  تستويف  أن  فيجب  أخرى،  مبسألة  أيضاً  يتعّلق 

أ. أن يتم تقديها بطريقة يكن متييزها بوضوح عن املسائل األخرى؛
ب. أن تكون مفهومة واضحة؛ و

ج. أن تصاغ بعبارات واضحة ومفهومة ال لبس فيها.

ويف حال ُمنحت املوافقة يف سياق مستند يتعّلق مبسائل أخرى، فيعتمد حتديد اإلرادة 
باملوافقة على معاجلة  العقد مشروطًا  تنفيذ  إذا كان  املوافقة، على ما  احلرة يف منح 
البيانات الشخصية من عدمه.13 علوة على ذلك، جتيز لوائح محاية البيانات 2021 
لصاحب البيانات سحب موافقته بالطريقة اليت أعطاها يف أي وقت كان وبأي شكل 
من األشكال، على أن يُبّلغ هبذا احلق قبل إعطاء موافقته على معاجلة بياناته الشخصية.

معاجلة البيانات الشخصية احلساسة
خيتلف تعريف "البيانات الشخصية احلساسة" عن 

املعىن الوارد يف لوائح محاية البيانات 2005، إذ 
يدرج أيضاً البيانات البيومرتية والسجلت اجلنائية 
املنصوص عليها يف اللئحة العامة حلماية البيانات 

.)GDPR(

ألغراض تطبيق أحكام لوائح محاية البيانات 2021، تُعتب بيانات شخصية ذات 
اآلراء،  أو  السياسي  االنتماء  أو  العرقي،  باألصل  املتعلقة  البيانات  خاصة،  طبيعة 
أو املعتقدات الدينية أو الفلسفية، أو العضوية النقابية أو التنظيمية، أو السجلت 
اجلنائية، أو الصحة أو احلياة اجلنسية، والبيانات اجلينية والبيومرتية املستخدمة لتحديد 
املعىن  عن  احلساسة"  الشخصية  "البيانات  تعريف  خيتلف  وبالتايل،  الفرد؛14  هوية 
الوارد يف لوائح محاية البيانات 2005، إذ يدرج أيضاً البيانات البيومرتية والسجلت 
 15.)GDPR( البيانات  حلماية  العامة  اللئحة  يف  عليها  املنصوص  اجلنائية 

الشخصية  البيانات  معاجَلة   2021 البيانات  محاية  لوائح  حتظّر 
التالية: احلاالت  يف  إال  صاحبها،  موافقة  بدون  احلساسة 

أ. إعطاء صاحب البيانات موافقته الصرية اخلطية على معاجلة تلك البيانات 
الشخصية؛

ب. املعاجلة ضرورية ألغراض تنفيذ التزامات مراقب البيانات وحقوقه احملددة يف 
جمال قانون العمل، مبا يف ذلك تقييم قدرة صاحب البيانات على استلم وظيفة 

معينة؛
ج. املعاجلة ضرورية حلماية املصاحل اجلوهرية لصاحب البيانات أو شخص آخر يف 

حال كان غري قادر بدنياً أو قانوناً على منح موافقته؛

11 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 39
12 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 11

13 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 11)6(
14 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 39

15 - الئحة )االحتاد األورويب( رقم 679/2016 )اللئحة العامة حلماية البيانات(، املادتان 9 و 10

د. املعاجلة من قبل شركة تأمني ألغراض تقدمي بوليصة تأمني على احلياة أو تأمني 
صحي؛

ه. املعاجلة من قبل مؤسسة أو أية جهة أخرى غري هادفة للربح يف أثناء مسار 
األنشطة املشروعة بضمانات مناسبة؛

و. معاجلة البيانات الشخصية اليت يتيحها صاحب البيانات صراحة للعامة؛
ز. املعاجلة ضرورية ملباشرة أيٍّ من إجراءات املطالبة باحلقوق القانونية أو تعقيبها أو 

الدفاع عنها، مبا يف ذلك عمل احملاكم بصفتها القضائية؛
ح. املعاجلة ضرورية للتقيد بأي التزام قانوين خيضع له مراقب البيانات؛

م. املعاجلة ضرورية ألداء مهمة تقوم هبا أي من مؤسسات مركز قطر للمال كهيئة 
مركز قطر للمال؛ هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ احملكمة املدنية والتجارية؛ حمكمة 

تنظيم مركز قطر للمال أو إحدى مؤسسات مركز قطر للمال؛
ي. املعاجلة ضرورية ألسباب جوهرية تتعلق باملصلحة العامة؛ و

ك. املعاجلة ضرورية ألغراض الطب الوقائي أو التشخيص الطيب أو تقدمي الرعاية 
الصحية أو العلج أو إدارة خدمات الرعاية الصحية.16 

تصريح  على  املراقب  استحصل  حال  يف  ذكرها  السابق  األحكام  تنطبق   ال 
ضمانات  وقّدم  البيانات  محاية  مكتب  من  احلساسة  الشخصية  البيانات  مبعاجلة 

كافية ملعاجلة البيانات.17

أوردت قواعد محاية البيانات الصادرة عن مركز قطر للمال واليت ُنشرت يف ديسمب 
2021 )"قواعد البيانات"( املعلومات اليت جيب على املراقب إرفاقها بطلب احلصول 
البيانات الشخصية احلساسة.  البيانات الشخصية ملعاجلة  على تصريح من مكتب 
وتتضّمن تلك املتطلبات تقدمي وصف ملعاجلة البيانات الشخصية احلساسة، مبا يف ذلك:

- وصف لطبيعة البيانات الشخصية احلساسة املعنية والغرض من معاجلتها؛
- فئات أصحاب البيانات املعنيني؛

- هوية أي شخص ينوي املراقب الكشف عن بياناته الشخصية احلساسة؛
- اجلهات اليت قد يتم نقل البيانات الشخصية احلساسة إليها خارج مركز قطر 

للمال؛ و
- وصف لإلجراءات الوقائية اليت وضعها املراقب لضمان أمان البيانات الشخصية 

احلساسة.18 

الشخصية  البيانات  معاجلة  طلب  رفض   )DPO( البيانات  محاية  ملكتب  جيوز 
احلساسة أو قبوله.

حقوق صاحب البيانات
لألفراد  املخولة  احلقوق  نطاق   2021 البيانات  محاية  لوائح  وّسعت 
التالية: احلقوق  هلم  ومنحت  الشخصية،  بياناهتم  معاجلة  تتم  اليت 

• حق االطلع على البيانات الشخصية؛
• حق تصحيح البيانات الشخصية؛

• حق حمو البيانات الشخصية؛
• حق االعرتاض على معاجلة البيانات الشخصية؛

• حق املطالبة بفرض قيود على معاجلة البيانات الشخصية؛
• حق نقل البيانات الشخصية؛ و

• حق عدم اخلضوع لعملية صنع القرار الفردي اآليل، مبا يف ذلك التنميط.19 

16 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 12)1(
17 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 12)2(

18 - قواعد محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 6
19 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املواد 16، 17، 18، 19، 20، و22
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واالستخدام واإلفشاء عن طريق اإلرسال أو النشر أو إتاحتها أو حماذاهتا أو دجمها 
أو تقييدها أو حموها أو إتلفها بأي طريقة أخرى.

- املراقب هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقوم بتحديد أغراض ووسائل 
معاجلة البيانات الشخصية.

- املعاجل هو الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يقوم مبعاجلة البيانات الشخصية 
لصاحل املراقب.

- البيانات الشخصية تعين أي معلومات تتعّلق بصاحب البيانات.

نطاق التطبيق
املشروعة  واملصاحل  احلقوق  محاية  إىل   2021 البيانات  محاية  لوائح  هتدف 
حلماية  اللزمة  والقواعد  املبادئ  ووضع  الشخصية  ببياناهتم  يتعلق  فيما  لألفراد 
البيانات  على  الّلوائح  هذه  أحكام  وتسري  ومعاجلتها.  الشخصية  البيانات 
بالنسبة  آخر،  حنو  أي  على  أو  إلكرتوين  حنو  على  معاجلتها  تتّم  اليت  الشخصية 
على  اللوائح  هذه  تسري  )ال  سواهم  دون  فقط  األحياء3  الطبيعيني  لألشخاص 
البحتة4(. العائلية  أو  الشخصية  أنشطتهم  سياق  يف  الطبيعيني  األشخاص 

يتمّثل أحد التعديلت الرئيسية اليت أدخلت على 
لوائح محاية البيانات 2021 يف تطبيق أحكامها 

خارج نطاق احلدود اإلقليمية على معاجلة البيانات 
الشخصية اليت يقوم هبا املراقب أو املعاجل غري املدرج 

أو املسجل يف مركز قطر للمال

 2021 البيانات  محاية  لوائح  على  أدخلت  اليت  الرئيسية  التعديلت  أحد  يتمّثل 
يف تطبيق أحكامها خارج نطاق احلدود اإلقليمية على معاجلة البيانات الشخصية 
للمال5.  قطر  مركز  يف  املسجل  أو  املدرج  غري  املعاجل  أو  املراقب  هبا  يقوم  اليت 
ويقتصر هذا التطبيق على احلاالت اليت يعاجل فيها ذلك املراقب أو املعاجل البيانات 
أو  مدرج  معاجل  أو  مراقب  بواسطة  مستمرة،  ترتيبات  من  الشخصية، كجزء 
عرضية.6 أسس  على  بناًء  املعاجلة  تلك  تتّم  مل  ما  للمال،  قطر  مركز  يف  مسجل 

املبادئ األساسية املتعلقة مبعاجلة البيانات 
الشخصية

على غرار اللئحة العامة حلماية البيانات، أدرجت لوائح محاية البيانات 2021، املبادئ 
الست الرئيسية اليت يتعنّي على املراقب مراعاهتا عند معاجلة البيانات الشخصية، وهي:

- معاجلة البيانات بطريقة عادلة وقانونية وآمنة؛
- معاجلة البيانات ألغراض حمّددة؛

- أن تكون البيانات كافية ووثيقة الصلة وغري مبالغ فيها؛
- احلد من التخزين وضمان دقة البيانات؛ 

- االمتثال للقيود املفروضة على ختزين البيانات وحفظها؛ و
- معاجلة البيانات بسلمة وسرية.7 

3 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 6
4 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 37

5 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 7
6 - املرجع ذاته

7 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 8

كما يتعنّي على املراقب أن يقّدم ما يفيد امتثاله هلذه املبادئ.8

مكتب محاية البيانات

وقد أنيط به صلحية اإلشراف على تطبيق أحكام 
اللوائح وكافة جوانب محاية البيانات داخل مركز قطر 

للمال

البيانات  محاية  لوائح  مبوجب   ،)DPO( البيانات  محاية  مكتب   أنشئ 
صلحية  به  أنيط  وقد  للمال.  قطر  مركز  هيئة  قبل  من   ،2021
البيانات  محاية  جوانب  وكافة  اللوائح  أحكام  تطبيق  على  اإلشراف 
البيانات. حبماية  املعين  املفّوض  إدارته  ويتوىل  للمال،  قطر  مركز  داخل 

يتمّتع مكتب محاية البيانات بصلحيات ختوله إجراء التحقيقات يف املخالفات 
املرتكبة وتصحيحها وتشمل ما يلي:

- الطلب من املراقبني أو املعاجلني تقدمي أي معلومات ضرورية ألداء واجباته؛
- إجراء التحقيقات يف خمالفات أحكام لوائح محاية البيانات 2021؛ و

- احلق يف الدخول إىل أي مبىن تابع للمراقب أو املعاجل، مبا يف ذلك الوصول 
إىل أي معدات ووسائل ملعاجلة البيانات.9

فتشمل: املخالفات،  تصحيح  يف  البيانات  محاية  مكتب  صلحيات  أما 
أ. حتذير املراقب أو املعاجل من ارتكاب خمالفة حمتملة للوائح محاية البيانات 

2021؛
ب. إصدار التأنيبات أو األوامر لتصحيح أي خمالفة يرتكبها املراقب أو املعاجل؛ 

والطلب من املراقب أو املعاجل االمتثال ملطالبات صاحب البيانات مبمارسة احلقوق 
املخّولة له مبوجب اللوائح؛

ج. الطلب من املراقب أو املعاجل تنفيذ عمليات معاجلة البيانات بطريقة حمّددة 
وضمن فرتة حمّددة؛

د. الطلب من املراقب إخطار صاحب البيانات بأي خرق لبياناته الشخصية؛ 
وفرض قيود مؤقتة أو دائمة، مبا يف ذلك احلظر، على معاجلة البيانات الشخصية؛ 

والطلب من املراقب تصحيح البيانات الشخصية أو مسحها وإخطار اجلهات 
املستلمة اليت مّت الكشف عن البيانات الشخصية هلا هبذه اإلجراءات؛

ه. فرض العقوبات حبسب كل حالة على حدة؛
و. األمر بتعليق نقل البيانات إىل أي جهة مستلمة خارج مركز قطر للمال أو إىل 

منظمة دولية؛ و
ز. الطلب من املراقب تقييم لتأثري محاية البيانات.10

املوافقة على معاجلة البيانات الشخصية
طبيعي  شخص  أنّه  على  البيانات  صاحب   2021 البيانات  محاية  لوائح  تُعرِّف 
اخلصوص،  وجه  على  مباشر،  غري  أو  مباشر  بشكل  هويته،  حتديد  يكن 
معّرف  أو  املوقع  حتديد  بيانات  أو  التعريف  رقم  أو  معّرف كاالسم  إىل  بالرجوع 
أو  اجلسدية  للهوية  احملّددة  العوامل  من  أكثر  أو  عامل  إىل  أو  اإلنرتنت  عب 
الثقافية أو االجتماعية اخلاصة  أو  العقلية أو االقتصادية  أو  الفيزيولوجية أو اجلينية 

8 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 9
9 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 23)1(

10 - لوائح محاية البيانات 2021 اخلاصة مبركز قطر للمال، املادة 23)2(
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حمام يف مكتب االنصاري ومشاركوه 
األستاذة خدجية الزراع، 

تعديالت لوائح محاية البيانات 
اخلاصة مبركز قطر للمال 

يتناول املوضوع احلديث عن منط من امنطة التجارة املستقر 
العمل به منذ القدم، وهو كون التاجر منفردا حيث تتحد ذمته 
املالية كتاجر بذمته الشخصية، وبيان االساس القانوين لذلك، 
والقانون املنظم للعمل مع حماولة تبني اوجه االختالفات بني 

هذا النمط والشركة التجارية، مع بيان ميزات وعيوب كون 
ممارسة التجارة بنمط املؤسسة الفردية و ذكر خالصات يسرية 

وتوصيات فيما يتعلق املوضوع. 

اليت  األوسط  الشرق  يف  الرائدة  الدول  قائمة  إىل  قطر  انضّمت   ،2016 عام  يف 
 2016/13 القانون رقم  البيانات، مع إصدار  بذاته حلماية  قائًما  قانونًا  وضعت 
 ،)QFC( للمال  قطر  مركز  وكان  الشخصية.  البيانات  ومحاية  خصوصية  بشأن 
قد   ،2005/7 رقم  القانون  مبوجب  أنشئ  واملالية  التجارية  لألعمال  مركز  وهو 
مث   ،)2005 البيانات  محاية  )لوائح   2005 لعام  البيانات  محاية  لوائح  أصدر 
عمد بتاريخ 21 ديسمب 2021، إىل تعديل هذه اللوائح )لوائح محاية البيانات 
2021( اليت دخلت حيز التنفيذ يف 19 يونيو 2022، حبيث تتماشى أحكامها 
مع اّلالئحة العامة حلماية البيانات )الئحة االحتاد األورويب رقم 679/2016( 
اللئحة  سريان  بدء  منذ  املستهلك.  معلومات  حلماية  الذهيب  املعيار  تعتب  واليت 
إطارًا  البلدان  من  العديد  اعتمدت   ،2018 مايو   25 يف  البيانات  حلماية  العامة 
قطر  مركز  ألمهية  ونظرًا  الشخصية.  البيانات  خصوصية  حلماية  مشاهبًا  تشريعًيا 
إىل  يتطلعون  الذين  األجانب  املستثمرين  جتتذب  خارجية  منصة  بوصفه  للمال 
 2005 البيانات  محاية  لوائح  تعديل  إىل  املركز  بادر  قطر،  يف  شركات  تأسيس 
التعديلت  وتشمل  البيانات.  محاية  جمال  يف  الدولية  املمارسات  مع  بتوافق  مبا 
الرئيسية إنشاء مكتب محاية البيانات، وفرض غرامات كبرية على خمالفات أحكام 
الشخصية. بياناهتم  مبعاجلة  يتعّلق  فيما  األفراد  حقوق  نطاق  وتوسيع  اللوائح 

مقدمة
اليومية  احلياة  التكنولوجيا يف  استخدام  إىل  العامل  املاضي، حتّول  العقد  على مدى 
البيانات  لقوانني محاية  العامل أمجع  بشكل متزايد. وقد أدى ذلك إىل تطوير دول 

الشرق  يف  الرائدة  الدول  قائمة  إىل  قطر  انضّمت   ،2016 عام  يف  هبا.  اخلاصة 
رقم  القانون  إصدار  مع  البيانات،  بذاته حلماية  قائًما  قانونًا  اليت وضعت  األوسط 
قطر  مركز  وكان  الشخصية.1  البيانات  ومحاية  خصوصية  بشأن   2016/13
رقم  القانون  أنشئ مبوجب  واملالية  التجارية  لألعمال  مركز  وهو   ،)QFC( للمال 
البيانات لعام 2005 )لوائح محاية البيانات  2005/7، قد أصدر لوائح محاية 
)لوائح  اللوائح  هذه  تعديل  إىل   ،2021 ديسمب   21 يف  عمد  مث   ،)2005
حبيث   ،2022 يونيو   19 يف  التنفيذ  حيز  دخلت  اليت   )2021 البيانات  محاية 
األورويب  االحتاد  )الئحة  البيانات  حلماية  العامة  اللئحة  مع  أحكامها  تتماشى 
املستهلك.2  معلومات  حلماية  الذهيب  املعيار  تعتب  واليت   )679/2016 رقم 
األجانب  املستثمرين  منصة خارجية جتتذب  بوصفه  للمال  قطر  ونظًرا ألمهية مركز 
محاية  لوائح  تعديل  إىل  املركز  بادر  قطر،  يف  شركات  تأسيس  إىل  يتطلعون  الذين 
البيانات 2005 مبا بتوافق مع املمارسات الدولية يف جمال محاية البيانات. وتشمل 
التعديلت الرئيسية إنشاء مكتب محاية البيانات، وفرض غرامات كبرية على خمالفات 
أحكام اللوائح وتوسيع نطاق حقوق األفراد فيما يتعّلق مبعاجلة بياناهتم الشخصية.

أجريت  اليت  الرئيسية  التعديلت  على  املقالة  هذه  سياق  يف  الضوء  نسّلط  سوف 
على لوائح محاية البيانات 2021.

املصطلحات األساسية
واملبينَة  التالية  األساسية  املصطلحات   2021 البيانات  محاية  لوائح  أوردت 

معانيها قريَن ُكلٍّ منها:
- معاجلة البيانات هي إجراء عملية أو جمموعة من العمليات على البيانات 
الشخصية، سواء باستخدام الوسائل اآللية أم ال كاجلمع والتسجيل والتنظيم 

والرتتيب والتخزين والتعديل والتغيري واالسرتجاع والتشاور 

Endpoint Protector، لوائح محاية البيانات يف الشرق األوسط،  - 1  
https://www.endpointprotector.com/blog/data-protection-regulations-middle-east/ 
  2 - رابطة احملامني الدولية، محاية البيانات: هتديد ملكانة اللئحة العامة حلماية البيانات باعتبارها "معيارًا ذهبًيا"،

https://www.ibanet.org/article/A2AA6532-B5C0-4CCE-86F7-1EAA679ED532#:~:text=Imp
lemented%20in%20May% 202018% 2C% 20the، world% 20toughest% 2Dever% 20privacy% 20regime. 
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بوال بوست شريكة حائزة على جائزة يف مكتب "تشارلز راسيل 
سبيتشليس" للمحاماة يف منطقة الشرق األوسط، متخصصة يف جمال 
البناء، واهلندسة، واملشاريع على صعيد املنطقة مبا يف ذلك دولة قطر.

متتد خبة بوال العريقة إىل جمال العقارات، والتطورات املخططة، 
والتجديد، والبىن التحتية االجتماعية واللوجستية الرئيسية كالطرق، 

والسكك احلديدية، واملوانئ، ومساكن املطارات، والصرف الصحي 
والنفايات، واملرافق مبا يف ذلك النفط، والغاز، والطاقة واملياه، والطاقة 

اخلضراء والطاقة املتجددة، والفنادق والضيافة، والرتفيه والسياحة، 
الصناعية منها والتجارية، وكذلك التعليم والرعاية الصحية. تقدِّم بوال 

املشورة للقطاعني اخلاص والعام نيابًة عن عملء حكوميني وتنظيميني، 
وأصحاب عمل ومطوِّرين، ومقرضني ومستثمرين، ومقاولني، ومقاولني 

من الباطن، واستشاريني، واملشرتيات املتخصصة وسلسلة التوريد.
عملت بوال على مشاريع رئيسية يف قطر، منها طريق الدقم يف الشرق، 

ومدينة الطاقة، ومستشفى محد، ومركز مؤمترات الدوحة، وفندق ماريوت 
على اخلليج الغريب، واملدينة التعليمية، ومطار محد الدويل، وأبراج كارتييه 

يف اللؤلؤة، ومزارع الغاز يف لوسيل وجزيرة حالول.
 يكن التواصل مع بوال على عنوان البيد اإللكرتوين التايل 

.Paula.Boast@crsblaw.com

بيرت مسيث أحد كبار احملامني يف مكتب "تشارلز راسيل سبيتشليس" 
للمحاماة يف ديب. مّثل موكلني يف عدد من املنازعات أمام حماكم سوق 
أبوظيب العاملي، مبا يف ذلك يف قضية حّل شركة "فيلوكس آر أس سي 
ليمتد" )Veloqx RSC Limited(، وطلب ضمانة للتكاليف يف 

 Limited( "قضية شركة "غلوبال برايفت إنفستمنتس آر أس سي ليمتد
Global Private Investments RSC(، وطلب إلغاء احلكم الغيايب 

 )2( Cayan Real Estate and Development LLC يف قضية
Laktineh & Co. Ltd. v. )1( Ahmed Al Hatti and. عمل 

على صياغة قواعد نظام اخلدمات القانونية التطوعية لسوق أبوظيب 
العاملي وهو عضو يف فريق التواصل بشأن قواعد سوق أبوظيب العاملي.
مّت االعرتاف ببيرت كـ"جنم صاعد" يف "ليغال Legal 500( "500( يف 
2020 و2021 و2022 وتصنيفه يف فئة الشخصيات "البارزة" أيًضا 

يف "ليغال 500" يف العام 2019 )تسوية املنازعات يف اإلمارات العربية 
املتحدة: التحكيم والتقاضي الدويل(. يتلك بيرت خبة يف طائفة واسعة 

من املنازعات والقطاعات املدنية لتجارية ومت إدراج امسه على الئحة 
 تضم 500 قانوين هم األكثر تأثريًا يف التحكيم 

 .)Legal 500 Arbitration Powerlist Middle East 2202(
 وهو حماٍم منتسب لشركة "أوتر متبل تشامبز"

)Outer Temple Chambers( للخدمات القانونية )لندن وديب 
 وأبوظيب(. يكن التواصل مع بيرت على العنوان اإللكرتوين التايل 

.Peter.Smith@crsblaw.com

مرجان مرازيي حمامية يف مكتب "تشارلز راسيل سبيتشليس" للمحاماة. 
هي متخصصة يف قانون البناء، والتقاضي التجاري، والتقاضي املدين، 

وكذلك يف تسوية املنازعات التجارية، كما أهّنا عضو يف فريق البناء 
واهلندسة واملشاريع يف مكتب قطر.

عملت مرجان سابًقا كمستشارة قانونية يف إحدى شركات إدارة املشاريع 
البارزة يف قطر حيث قدمت املشورة بانتظام حول مسائل جتارية قضائية 
وغري قضائية، وهي متتلك خبة واسعة يف صياغة عقود البناء ومراجعتها.

كما متتلك مرجان خبة عريقة من واقع عملها كمحامية تقاضي يف 
اململكة املتحدة وتقديها املشورة للموكلني بشأن اإلصابات الشخصية 

واإلمهال الطيب واملهين.
مرجان حمامية مسجَّلة يف اململكة املتحدة. يكن التواصل معها على 

 عنوان البيد اإللكرتوين التايل 
 .Marjan.Mirrezaei@crsblaw.com

سرية
ونظرًا إىل "سياسة محاية سريّة عمليات التحكيم" اليت تعتمدها حمكمة قطر الدولية 
االختصاص"،  مسألة  باستثناء  العام  باالهتمام  نقطة حتظى  أي  "عدم ظهور  وإىل 
الثامنة(.  )الفقرة  احلكم  عن  للغاية  موجزة  مذكرة  بنشر  احملكمة  أمرت  فقد 

مبوجب  االختصاص  متلك  وبأهّنا  التحكيم  مقر  بأهّنا  احملكمة  واقتنعت 
حتكيم  هيئة  فيها  تتمكن  مل  ظروف  "يف  الطلب  يف  النظر  يف  الساري  القانون 
عن  احملكمة  وامتنعت  فعال".  حنو  على  التصرف  من  أو  التصرف  من  بعد 
الطلب. تقدمي  عند  عليها  املعروضة  الوقائع  أساس  على  اإلنصاف  منح 

ومن املثري للهتمام أّن احملكمة رأت ألسباب غري مبينة صراحًة يف احلكم أّن اختصاصها 
مبين جزئًيا على قانون التحكيم، وليس على لوائح التحكيم، ما يعين أّن األطراف 
كانوا قد اختاروا قانونًا غري قانون املقر لتنظيم عملية التحكيم )الفقرة السادسة(.

ويف غياب ما يثبت العكس، من املرّجح أن تعتمد 
حمكمة قطر الدولية هنًجا يقوم على عدم التدخل 

حفاظًا على سلمة االختصاص يف عمليات 
التحكيم اليت تشرف عليها.

املتخذة من مركز  التحكيم  ندرة عمليات  .C. v. D. على  القضية  ُيستَدل من 
قطر للمال مقرًا هلا اليت تُقدَّم فيها دفوع بعدم االختصاص تصل إىل حمكمة قطر 
الدولية  قطر  تعتمد حمكمة  أن  املرّجح  من  العكس،  يثبت  ما  غياب  ويف  الدولية. 
هنًجا يقوم على عدم التدخل حفاظًا على سلمة االختصاص يف عمليات التحكيم 
اليت تشرف عليها، وذلك متاشًيا مع األنظمة والقواعد اإلجرائية حملكمة قطر الدولية 
اليت تشّجع يف الفرع 5)1( منها على اللجوء إىل التحكيم بعبارات ال لبس فيها:

"تعمد احملكمة إىل تشجيع األطراف، كلما كان ذلك مناسًبا، على تسوية 
نزاعاهتم باللجوء إىل التحكيم أو الوساطة أو أي وسيلة أخرى من الوسائل 

البديلة لتسوية املنازعات."

6. اخلامتة
فيما العديد من الدفوع بعدم االختصاص يقوم على أساس وينبثق عن قلق حقيقي 
بشأن عدم متتع هيئة التحكيم باحلياد وكذلك نطاق التحكيم، إال أّن عدًدا ال يستهان 
به من هذه الدفوع ليس له قيمة تذكر. فقد يكون نابًعا من اسرتاتيجية التحكيم 
اإلمجالية اليت يتبعها أحد األطراف أو حىت من باب العرقلة املتعمدة. وستشهد هذه 
الدفوع زيادة مستمرة فيما يعتاد أطراف التحكيم على عملية التحكيم والفروق الدقيقة 
معها. التأقلم  ويواصلون  احملاكم  املتبعة يف  القضائية  باإلجراءات  مقارنًة  متيزها  اليت 

األطراف  يعتمد  أن  نقرتح  حىت كيدية،  أو  ضرورية،  غري  دفوع  أي  ولتجنب 
االسرتاتيجيات التالية يف التحكيم:

أ( صياغة اتفاق التحكيم مع مراعاة النزاعات املتوقعة اليت يرغب األطراف يف 
التحكيم بشأهنا.

ب( احلرص على أّن اتفاق التحكيم ال لبس فيه. فإذا كان موقِّع االتفاقية 
حباجة إىل توكيل حمدد وليس فقط إىل توكيل عام، جيب احلرص على إعداد 

التوكيل املطلوب قبل توقيع االتفاق.
ج( النظر يف ما إذا كان موضوع التحكيم املقرتح يندرج بشكل مباشر ضمن 

شرط تسوية املنازعات وصياغة طلب التحكيم بناًء على ذلك.
د( احلرص على أّن األطراف يدركون متاًما زيادة التكاليف املرتبطة وكذلك 

التأثريات على اإلطار الزمين اليت تنجم مباشرًة عن هذه الدفوع وأهّنم 
ويأخذون كّل ذلك يف االعتبار، سواء يتّم تقدمي الدفع بصفة حمتكم ضده أو 

يتّم التصدي له بصفة مدعى عليه.
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حتكيم يشكل جزًءا من عقد على أنّه اتفاق مستقل عن الشروط األخرى يف العقد، 
وقرار هيئة التحكيم بأّن العقد باطل والٍغ ال يدد وحده بطلن شرط التحكيم.

وحتدد املادة 21)2( مىت جيب الطعن يف االختصاص. فالدفع من جانب احملتكم 
ضده أو طرف آخر بعدم اختصاص هيئة التحكيم جيب تقديه يف موعد أقصاه تاريخ 
تقدمي الدفاع، أو يف حال تقديه من طرف آخر، فيجب أن يتّم ذلك يف تاريخ تقدمي 
أول بيان خطي هلذا الطرف يف التحكيم. ال جيوز منع أي طرف من تقدمي هكذا 
دفع بواقع أّن الطرف قد عنّي أي حمّكم أو شارك يف تعيينه. فالدفع بتجاوز هيئة 
التحكيم نطاق سلطتها جيب أن يُقدَّم حاملا يتّم حتديد املسألة اليت يُزعم بأهنا تقع 
خارج نطاق سلطة هيئة التحكيم خلل إجراءات التحكيم. كما جيوز هليئة التحكيم 
ما يبره. له  التأخري  أّن هذا  إذا رأت  تقديه  تأخر  دفًعا  تقبل  أن  احلالتني  يف كلتا 

ومتنح املادة 21)3( هيئة التحكيم سلطة الفصل يف دفع بعدم االختصاص كمسألة 
أولية أو يف احلكم على أساس املوضوع. فإذا قررت هيئة التحكيم أهّنا متلك االختصاص 
كمسألة أولية، فألي طرف أن يطلب، يف غضون ثلثني يوًما من إشعاره هبذا القرار، 
إحالة املسألة إىل حمكمة قطر الدولية للبّت فيها وال جيوز الطعن يف قرار هذه األخرية. وهليئة 
التحكيم االستمرار يف إجراءات التحكيم وإصدار حكمها بانتظار تلبية هذا الطلب.

رقم  للمال  قطر  مركز  قانون  مبوجب  التحكيم  لوائح  نطاق  توسيع  املرجح  ومن 
قطر  مركز  لقانون  املعدِّلني   2021 لسنة   15 رقم  والقانون   2021 لسنة   14
بتاريخ  التنفيذ  حيز  اجلديدان  القانونان  دخل  وقد   .2005 لسنة   7 رقم  للمال 
الدولية  قطر  حمكمة  اختصاص  نطاق  ووسعا   2021 األول  تشرين  أكتوبر/   13
 )QFZs( املتعلقة باملناطق احلرة يف قطر الدعاوى املدنية والتجارية  ليغطي مجيع 
ختص  حتكيم  عمليات  أي  أّن  يعين  ما  قطر،  يف  احلرَّة  املناطق  هيئة  تديرها  اليت 
محد  مبطار  املتصلة  احلرة  بوفنطاس  رأس  منطقة  يف  املتواجدة  التجارية  الكيانات 
الدويل ويف منطقة أم احلول احلرة اجملاورة للميناء البحري سيكون مقرها يف حمكمة 
صراحة. آخر  مقر  اختيار  يتم  مل  ما  القطرية،  احملاكم  يف  وليس  الدولية  قطر 

اعتبار  بشأن  يقني  عدم  هناك  كان  اجلديدين،  القانونني  اعتماد  وقبل 
يقدِّم  بأن  للمال  قطر  مركز  فأوعز  املختصة،  احملكمة  الدولية  قطر  حمكمة 
ذلك. على  كلمها  اتفق  إذا  فقط  الدولية  قطر  حملكمة  طلباهتما  الطرفان 

4. خماطر الدفع بعدم االختصاص
إّن اإلفادة البديهية من تقدمي دفع بعدم االختصاص يف مرحلة مبكرة من وجهة نظر 
احملتكم ضده تكمن يف إهناء التحكيم بسرعة وبأقل تكلفة ممكنة. فحىت لو مل يُعاجَل 
موضوع االختصاص كمسألة أولية وتوصلت هيئة التحكيم إىل قرار بشأن اختصاصها 
يف حكم التحكيم النهائي، من املمكن أن حتّد هيئة التحكيم من نطاق قراراهتا املوضوعية 
إذا ما قررت أّن بعض املطالبات املقدمة أو حىت مجيعها تقع خارج نطاق سلطتها.

يبقى هناك عدد من املخاطر املرتبطة بالطعن يف االختصاص. أما اخلطر األكب الذي 
يشكله الدفع بعدم االختصاص على اإلجراءات فيتمثل يف تأثريه على اإلجراءات 
القائمة، إذ غالًبا ما تُقدَّم الدفوع بعدم االختصاص عندما تكون هيئة التحكيم قد 
أصدرت اجلدول الزمين لإلجراءات ويكون قد مّت االتفاق على موعد جلسة االستماع.

بشأن  اإلجراءات  سري  تعليق  وقف/  إىل  عام  بشكل  التحكيم  هيئات  وتعمد 
فيحق  ذلك،  ومع  االختصاص.  بعدم  الدفع  نتيجة  بانتظار  املوضوعية  املسألة 
وأشرنا. سبق  ذلك كما  يف  رغبت  ما  إذا  اإلجراءات  مواصلة  التحكيم  هليئة 

اجلدول  على  تداعيات  لذلك  فسيكون  اإلجراءات،  سري  وقف  حال  ويف 
التكاليف  رفع  إىل  احلال  بطبيعة  يؤدي  ما  تأكيد،  بكّل  لإلجراءات  الزمين 
الزمين. اإلطار  على  التأثري  إىل  باإلضافة  الطرفني  كل  على  املرتتبة 

املوضوعية ومل توقف  املسائل  النظر والبّت يف  التحكيم مواصلة  وإذا اختارت هيئة 
يتّم  بأن  خطر  فهناك  االختصاص،  بعدم  الدفع  نتيجة  بانتظار  اإلجراءات  سري 
الطعن يف أي حكم أمام احملكمة احمللية املختصة، ما يستتبع أيًضا زيادة التكاليف 
الطرفني. لكل  بالنسبة  الزمين  اإلطار  على  التأثري  عن  فضًل  ملحوظ  بشكل 

للمال  قطر  مركز  أنظمة  من   41 واملادة  التحكيم  قانون  من   33 املادة  توفر 
قانون  من  مستمدة  األسس  هذه  حتكيم.  حكم  يف  للطعن  متطابقة  أسًسا 
انتهاك  أو  و/  التحكيم  اتفاق  بطلن  على  وتركز  النموذجي  األونسيرتال 
أو  و/  لسلطتها  التحكيم  هيئة  جتاوز  أو  و/  الواجبة  القانونية  اإلجراءات 
اإلجرائية. املخالفات  أو  و/  سليم  غري  تشكيًل  التحكيم  هيئة  تشكيل 

5. هنج احملاكم القطرية وحمكمة قطر الدولية يف 
مواجهة الدفوع بعدم االختصاص

يضطلع كّل من احملاكم القطرية وحمكمة قطر الدولية 
بدور إشرايف يتعارض إىل حّد ما مع السياسة املدرجة 
يف كّل من قانون التحكيم ولوائح التحكيم، ما جييز 

هليئة التحكيم البّت يف اختصاصها.

يضطلع كّل من احملاكم القطرية وحمكمة قطر الدولية بدور إشرايف يتعارض إىل حّد 
ما مع السياسة املدرجة يف كّل من قانون التحكيم ولوائح التحكيم، ما جييز هليئة 
التحكيم البّت يف اختصاصها. وعلى غرار عدد من الواليات القضائية، مثل إجنلرتا 
قرار  مراجعة  احملكمتني  لكلتا  جيوز   ،1996 لسنة  التحكيم  قانون  مبوجب  وويلز 
التحكيم قرار  صادر عن هيئة حتكيم بشأن مسائل االختصاص بعد إصدار هيئة 
املوضوع. أساس  على  النهائي  حكمها  إصدارها  بعد  أو  االختصاص  بشأن  أويل 

)أ( املوقع يف قطر خارج مركز قطر للمال
يف  والتجاري  املدين  التحكيم  منازعات  دائرة  باعتبار  التحكيم  قانون  قضى 

حمكمة االستئناف احملكمة املختصة.

عن  الصلة  ذات  القانونية  والتحديثات  التحكيم  قانون  استحداث  وينّم 
احلاجة  دون  املسائل  هذه  حّل  يف  التحكيم  هيئات  لدعم  التشريعية  النية 
والوقت. التكاليف  توفري  إىل  بدوره  يؤدي  ما  احمللية  احملاكم  تدّخل  إىل 

اللجوء  إىل  وتسعى  ثانوي  بدور  اضطلعها  على  يقوم  هنًجا  احملاكم  تعتمد 
احملاكم  أّن  اإلدراك  إىل  أساسي  بشكل  ذلك  ويُعزى  فقط.  أخري  إليها كملذ 
حمكمة  مستوى  على  فقط  وليس  املستويات  مجيع  على  طاقتها  بكامل  تعمل 
االستئناف، إال أّن أساسه املنطقي يكمن يف توفري الراحة واالطمئنان للمستثمرين 
دون  احملتملة  املنازعات  لتسوية  الدعم  من  يكفي  ما  يقدِّم  حتكيم  قانون  بتطبيق 
إضافيني. وتكلفة  وقت  على  ينطوي  الذي  احمللية  احملاكم  تدّخل  إىل  احلاجة 

)ب( املوقع ضمن مركز قطر للمال
القرار  هو  عنه،  أفيد  فقط  واحد  حتكيم  قرار  الدولية  قطر  حمكمة  عن   صدر 
C v. D ]2021[ QIC )F( 8 الصادر عن الدائرة االبتدائية. وقد مّت نشره صراحًة 
التحكيم.  النظر يف مسائل  الدولية يف  نظرًا ملعاجلته مسألة اختصاص حمكمة قطر 

املبم  العقد  نّص  إمنا  للمال،  قطر  مركز  يف  التحكيم  طريف  من  أي  يُثَبت  مل 
الدويل  للتحكيم  لندن  حمكمة  قواعد  مبوجب  التحكيم  إىل  اللجوء  على  بينهما 
النعقاده. مكانًا  قطر  ودولة  للتحكيم  مقرًا  الدولية  قطر  حمكمة  اختاذ  وعلى 

التمس  الدولية  قطر  حمكمة  إىل  بطلب  تقدَّم  قد   )C( "سي"  املستدعي  وكان 
طريق  عن  بالعقد  يتعلق  ما  يف  االحرتازية  والتدابري  املؤقت  اإلنصاف  فيه 
النزاع.  يف  الفصل  حني  إىل  الراهن  الوضع  على  للحفاظ  قضائي  إنذار  استصدار 
الدويل. للتحكيم  لندن  حمكمة  أمام  التحكيم  طلب  رفع  قبل  طلبه  قدَّم  وقد 
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تسويتها  على  األطراف  اتفق  اليت  املنازعات  نطاق  التحكيم  اتفاق  يدد 
احملتكم  يسعى  وقد  ذاهتا.  التحكيم  عملية  وكذلك  التحكيم  طريق  عن 
التحكيم  إىل  احملال  النزاع  أنَّ  باالدعاء  التحكيم  عملية  سري  وقف  يف  ضده 
اإلحالة. هذه  مبوجب  املشكَّلة  التحكيم  هيئة  اختصاص  دائرة  خارج  يقع 

يلي: ما  االختصاص  بعدم  الدفع  فيها  يتم  اليت  احلاالت  بني  من  ونذكر 
• يف حال الشك حول وجود اتفاق حتكيم )شرط إبرامه خطًيا(؛

• حني يدور جدال حول صحة اتفاق التحكيم؛
• حني هناك قلق بشأن حياد احملكم أو هيئة التحكيم؛

• يف حال الشّك حول تشكيل هيئة التحكيم؛
• عند طعن أحد األطراف بنطاق سلطة هيئة التحكيم.

3. أطر الطعن يف اختصاص هيئة حتكيم يف 
قطر ومركز قطر للمال

)أ( املوقع يف قطر خارج إطار مركز قطر للمال
أصدرت قطر يف 16 فباير/ شباط 2017 القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار 
قانون التحكيم يف املواد املدنية والتجارية )"قانون التحكيم"( الذي أدخل تعديلت 
.1990 لسنة   13 رقم  بالقانون  الصادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  على 

للتحكيم  النموذجي  األونسيرتال  قانون  غرار  على  أساًسا  التحكيم  قانون  ُسّن 
إدخال  مع  النموذجي"(  األونسيرتال  )"قانون   1985 لسنة  الدويل  التجاري 
عموًما. القطري  التحكيم  جمتمع  من  ترحيًبا  لقي  وقد  عليه،  التعديلت  بعض 

وشجع قانون التحكيم املزيد من األطراف على تضمني التحكيم يف عقودهم كجزء 
من عمليات تسوية املنازعات اليت يكن اللجوء إليها بداًل من التقاضي أمام احملاكم 
أحيانًا. طائلة  مبالغ  وتكلف  النزاعات  تسوية  إجراءات  تطول  قد  حيث  القطرية 

إىل  للمال  قطر  مركز  يف  املطبق  املقابل  والقانون  التحكيم  قانون  حتديث   وأدى 
ابة  جذَّ قضائية  والية  باعتبارها  التحكيم  خارطة  على  قطر  دولة   وضع 
ألسباب  التحكيم،  بواسطة  منازعاهتم  تسوية  يف  الراغبني  لألطراف 
نيويورك  اتفاقية  إىل   2003 عام  منذ  قطر  دولة  انضمام  أقلها  ليس 
وتنفيذها. األجنبية  التحكيم  بقرارات  االعرتاف  بشأن   1958 لسنة 

تطبيق  لنطاق  اخلاضعني  األطراف  التحكيم  قانون  من  الثانية  املادة  حتدد 
مجيع  على  التحكيم  قانون  فينسحب  تطبيقه.  ظروف  وكذلك  القانون  هذا 
القانون  أو  العام  القانون  من  أشخاًصا  أطرافها  يكون  اليت  التحكيم  عمليات 
بينهم  ينشأ  نزاع  أي  إخضاع  على  بينهم  املبم  التحكيم  اتفاق  يف  قرروا  اخلاص 
التحكيم جيرى يف قطر أو يف اخلارج. هذا  إذا كان  القانون. وال يهم ما  ألحكام 
على  االتفاق  بأّن  علًما  ياط  أن  الدولة  يف  نظرائه  مع  يتعامل  من  على  وجيب 
عنه. ينوب  من  أو  الوزراء  رئيس  ملوافقة  خيضع  اإلدارية  العقود  يف  التحكيم 

وتنّص املادة 7)1( من قانون التحكيم على ما يلي:
"اتفاق التحكيم هو اتفاق األطراف... على االلتجاء إىل التحكيم، للفصل 

يف كل أو بعض املنازعات اليت نشأت أو اليت قد تنشأ بينهم بشأن علقة 
قانونية حمددة، تعاقدية كانت أو غري تعاقدية."

كما تنّص املادة 7)3( على أّن اتفاق التحكيم جيب أن يكون خطًيا وإال اعُتب باطًل. 
ويكن لألطراف االتفاق على أي شروط موضوعية أخرى يف العقد بشرط أال تتعارض 
تنفيذها لعدم شرعيتها. العامة، كشروط غرضها غري قانوين أو ال يكن  والسياسة 

املادة  هي  الرئيسية،  التحكيم  قانون  أحكام  إحدى  إىل  اإلشارة  وجتدر 
يتم  مل  ما  حتكيم  التفاق  خيضع  نزاع  يف  النظر  برفض  احملكمة  تلزم  اليت  الثامنة 

استنتاج  تشمل  قد  اليت  االستثناءات،  من  أكثر  أو  واحد  استثناء  استيفاء 
تنفيذه. يكن  ال  أو  األثر  عدمي  أو  الغ  أو  باطل  التحكيم  اتفاق  بأّن  احملكمة 

وتنّص املادة 16)1( من قانون  التحكيم صراحًة على قدرة هيئة التحكيم على البّت 
يف اختصاصها وفق مبدأ "االختصاص باالختصاص" فضًل عن البّت يف وجود اتفاق 
التحكيم أو صحته أو بطلنه أو انقضاء مدته أو عدم قابلية تطبيقه على موضوع النزاع.

وتقضي املادة 16)2( بأّن أي طعن يف اختصاص هيئة التحكيم، مبا يف ذلك أي 
طعن يف وجود اتفاق التحكيم أو صحته  أو بطلنه أو انقضاء مدته أو عدم قابلية 
تطبيقه على موضوع النزاع، جيب تقديه يف موعد ال يتجاوز تاريخ تقدمي مذكرة الدفاع 
أو يف حال تقدمي دعوى مقابلة، فيجب تقدمي الطعن يف الرد على الدعوى املقابلة.

كذلك تقضي املادة 16)2( بأّن أي دفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق اختصاصها 
التحكيم. إجراءات  املسائل خلل  تثار  أن  تقديه مبجرد  النزاع جيب  النظر يف  يف 

االختصاص  بعدم  الدفع  يف  بالفصل  التحكيم  هليئة  فتسمح   ،)3(16 املادة  أما 
كمسألة أولية أو بإرجاء قرارها إىل حني صدور احلكم يف موضوع النزاع. فتملك 
التحكيم وإصدار  املادة سلطة االستمرار يف إجراءات  التحكيم مبوجب هذه  هيئة 
حكم إىل حني تقدمي أي دفع بعدم االختصاص أو استئناف أمام احملكمة املختصة.

فالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم جيب تقديه 
يف موعد أقصاه تاريخ إيداع صحيفة الدعوى أو يف 
حال تقدمي دعوى مقابلة، فيجب تقدمي الدفع يف 

الرّد على الدعوى املقابلة.

علم  على  يكون  أن  االختصاص  بعدم  الدفع  يف  الراغب  الطرف  على  وجيب 
اختصاص  بعدم  فالدفع  التحكيم.  إجراءات  خلل  الدفع  هذا  تقدمي  مبوعد 
يف  أو  الدعوى  إيداع صحيفة  تاريخ  أقصاه  موعد  يف  تقديه  التحكيم جيب  هيئة 
املقابلة. الدعوى  على  الرّد  يف  الدفع  تقدمي  فيجب  مقابلة،  دعوى  تقدمي  حال 

تقديه  فيجب  سلطتها،  نطاق  التحكيم  هيئة  جتاوز  بشأن  الدفع  كان  وإذا 
النطاق. هذا  التحكيم جتاوزت  هيئة  أّن  أو كليهما  الطرفني  أحد  يثبت  أن  مبجرد 

)ب( املوقع ضمن مركز قطر للمال
للموقع يف دولة قطر بشكٍل عام.  للمال مماثل  التشريعي يف مركز قطر  إنَّ اإلطار 
التحكيم  على  ينسحب  ال  التحكيم  قانون  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر  ذلك،  ومع 
مستقلة  قضائية  والية  يعتب  األخري  هذا  إذ  للمال  قطر  مركز  يف  جيرى  الذي 
العام. القانون  على  قائم  به  خاًصا  مستقًل  وجتاريًا  مدنًيا  قانونًيا  نظاًما  ويطّبق 

املادة  مبوجب  للمال  قطر  مبركز  اخلاصة   2005 لسنة  التحكيم  لوائح  أُعّدت 
التحكيم"(.  )"لوائح   2005 لسنة   7 رقم  للمال  قطر  مركز  قانون  من  التاسعة 
وعلى غرار قانون التحكيم، تستند هذه اللوائح إىل قانون األونسيرتال النموذجي.

ومركز  الدولية  قطر  حمكمة  يف  جيرى  حتكيم  كّل  على  التحكيم  لوائح   ُتطبَّق 
الدولية  قطر  مبحكمة  يُعَرف  ما  أو   )QICDRC( املنازعات  تسوية 
الواقعة  القطرية  احملاكم  عن  الدولية  قطر  حمكمة  وختتلف   .)QIC(
قضاة  من  وتتألف  اإلجنليزية  باللغة  تعمل  بأهّنا  للمال  قطر  مركز  خارج 
املدين. القانون  تطبق  القطرية  احملاكم  أّن  حني  يف  العام  القانون  يف  خباء 

هلا  اليت جيوز  التحكيم  هيئة  اختصاص  التحكيم  لوائح  من  اخلامس  الفرع   ويدد 
أي  ذلك  يف  مبا  اللوائح،  هذه  من   )1(21 باملادة  عمًل  اختصاصها  يف  البّت 
مع شرط  التعامل  يتّم  لذلك،  أو صحته.  التحكيم  اتفاق  اعرتاضات حول وجود 

FEATURE 2
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9دراسات

 الدفوع بعدم االختصاص يف 
التحكيم يف قطر 
يستكشف هذا املقال الدفوع بعدم االختصاص يف التحكيم 

ضمن دولة قطر مبوجب كّل من قانون قطر وقانون مركز قطر 
للمال )CFQ(، وهي مسألة ذات أمهية جلميع األطراف 
يف عمليات التحكيم اليت جترى يف أي من هاتني الواليتني 

القضائيتني، وال سيما هؤالء األطراف الذين يتّم االتفاق على 
إخضاع أي حتكيم قد يلجأون إليه لقواعد مركز قطر الدويل 
للتوفيق والتحكيم )QICCA( املسؤول عن إدارة معظم 

عمليات التحكيم اليت جترى يف قطر.

1. املقدمة
إنَّ قدرة احملكمة أو هيئة التحكيم على اختاذ قرار موضوعي بشأن نزاع تعتمد على 
أحد  فيها  يطعن  حاالت  دوًما  هناك  فسيكون  قرار.  هكذا  اختاذ  يف  اختصاصها 
النزاع والفصل فيه. التحكيم يف إدارة  النزاع يف اختصاص احملكمة أو هيئة  أطراف 

قطر  دولة  ضمن  التحكيم  يف  االختصاص  بعدم  الدفوع  املقال  هذا   يستكشف 
أمهية  ذات  مسألة  وهي  للمال،  قطر  مركز  وقانون  قطر  قانون  من   مبوجب كّل 
هاتني  من  أي  يف  جترى  اليت  التحكيم  عمليات  يف  األطراف  جلميع 
على  االتفاق  يتّم  الذين  األطراف  هؤالء  سيما  وال  القضائيتني،  الواليتني 
للتوفيق  الدويل  قطر  مركز  لقواعد  إليه  يلجأون  قد  حتكيم  أي  إخضاع 
قطر. يف  جترى  اليت  التحكيم  عمليات  معظم  إدارة  عن  املسؤول  والتحكيم 

2. الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم
يقق  إمنا  والتكلفة  الوقت  حيث  من  فعالية  أكثر  بديًل  التحكيم   يُعتب 
فالتحكيم  التقاضي.  إليها  يفضي  اليت  لتلك  مماثلة  وحىت  شبيهة  نتائج  لألطراف 
وقابل  ملزم  حكم  إصدار  إىل  تفضي  املنازعات  لتسوية  حمّكمة  عملية  عن  عبارة 
إىل  اإلشارة  جتدر  اإللزامية،  وليس  التوافقية  التحكيم  لطبيعة  ونظرًا  للتنفيذ. 
التقاضي. من  االختصاص  يف  للطعن  عرضة  أكثر  يكون  قد  التحكيم  أّن 

على  األطراف  أحد  اعرتاض  لدى  االختصاص  بعدم  الدفع  يتم  ما   وغالًبا 
 اختصاص هيئة التحكيم يف إدارة النزاع املعروض أمامها ويف الفصل فيه، أو لدى 
يف  أو  موضوعي  عقد  يف  األطراف  بني  املبم  التحكيم  اتفاق  بشأن  دفع  تقدمي 

اتفاقية منفصلة.

 شريكة
مكتب "تشارلز راسيل سبيتشليس" للمحاماة 

Charles Russell Speechlys

مدير قانوين
مكتب "تشارلز راسيل سبيتشليس" للمحاماة 

حمامية
مكتب "تشارلز راسيل سبيتشليس" للمحاماة 

بوال بوست  

بيرت مسيث

مرجان مرزايي 
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الدعوى للحكم. وإذا متت تسوية النزاع عن طريق الوساطة، اثناء نظر الدعوى، يُعفى 
الطرف املكلف بسداد الرسوم القضائية من أدائها، وترد إليه الرسوم يف حال قام بسدادها. 

ومن اهم األحكام اليت جاء هبا قانون الوساطة ما نصت عليه املادة 18 واليت اعتبت 
اتفاق الوساطة، سواء كان يف صورة شرط يف العقد األصلي، او يف صورة اتفاق مستقل، 
كأحد الدفوع اليت يستطيع أن يتمسك هبا املدعي عليه يف مواجهة دعوى املدعي والرد 
عليه، واليت هتدف إىل عدم قبول احملكمة للدعوى بسب وجود اتفاق الوساطة. إال ان 
احملكمة قد تقرر قبول نظر الدعوى بالرغم من وجود اتفاق الوساطة، وذلك إذا كان 
اتفاق الوساطة باطل أو الغ أو عدمي األثر أو ال يكن تنفيذه أو انتهت إجراءات مباشرة 
الوساطة بني األطراف، ومل تؤد إىل الوصول التفاق خلل احملددة التفاق الوساطة. 

اتفاق  بتحرير  يقوم  أن  الوسيط  أنه جيب على  القانون على  24 من  املادة  وتنص 
التسوية كتابة، وذلك خلل سبعة أيام من تاريخ توّصل األطراف إىل تسوية النزاع. 

وجيب أن يتضمن اتفاق الوساطة ما يلي:
1. أمساء أطراف النزاع وبياناهتم وعناوينهم، ورقم الدعوى إن ُوجد.

2. اسم الوسيط وبياناته وعنوانه.
3. اسم أي شخص آخر جيب حصول موافقته على االتفاق.

4. ملخص ملوضوع النزاع.
5. اسم أي خبري ُعني يف النزاع ورأي اخلبة الذي أصدره.

6. بيان ُمفصل ملا مت االتفاق عليه بني أطراف النزاع.

ويتم التوقيع على عدد من نسخ االتفاق حبيث يكون لكل من األطراف والوسيط 
نسخة أصلية من اتفاق التسوية.

وجيب لنفاذ اتفاق التسوية أن يكون ُموقعاً عليه من قبل األطراف وممن يتطلب 
موضوع النزاع موافقته والوسيط. 

ومن أبرز االحكام اليت جاء هبا قانون الوساطة ايضا ما نصت عليه املادة 25 باعتبار 
اتفاق التسوية املنبثق عن الوساطة واملوثق من قبل احملكمة سنداً تنفيذياً بذاته جيوز 
التنفيذ مبقتضاه، و ال جيوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن، و معىن ذلك 
ان الطرف الذي يسعى اىل تنفيذ اتفاق التسوية ال يتاج إىل اللجوء اىل القضاء لرفع 
دعوى قضائية يطالب فيها بتنفيذ ما مت االتفاق عليه يف اتفاق التسوية و املطالبة 
باحلكم بالتعويض بناء على قواعد املسؤولية العقدية، بل جيوز له ان يلجأ إىل حمكمة 
التنفيذ لطلب التنفيذ اجلبي لللتزامات احملددة و املعينة الواردة  يف اتفاق التسوية وفقا 
ملا نص عليه قانون املرافعات املدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1990 و تعديلته. 

ما نصت عليه املادة 27 من قانون الوساطة باعتبار 
 اتفاق الوساطة املوثق من قبل احملكمة املختصة 

حائزا لقوة األمر املقضي فيه، مبعىن ان احملكمة تقضي 
 بعدم جواز نظر الدعوى اليت يكون موضوعها 

اتفاق تسوية موثق من قبل احملكمة. 

ومن أهم األحكام كذلك، ما نصت عليه املادة 27 من قانون الوساطة باعتبار اتفاق 
الوساطة املوثق من قبل احملكمة املختصة حائزا لقوة األمر املقضي فيه، مبعىن ان احملكمة 
تقضي بعدم جواز نظر الدعوى اليت يكون موضوعها اتفاق تسوية موثق من قبل احملكمة. 

والعروض  واملناقشات  املداوالت  سرية  على   30 املادة  نصت  وقد 
االستدالل  جواز  وعدم  بالوساطة  املتعلقة  واملستندات  واملفاوضات 
.31 املادة  يف  املشرع  ذكرها  اليت  االستثنائية  األحوال  يف  إال  هبا 

جاء  اليت  االحكام  أهم  بعض  على  موجز  بشكل  الوقوف  حاولنا  اخلتام،  ويف 
الطرق  منظومة  أرسى  حينما  القطري  املشرع  فعل  وحسنا  الوساطة،  قانون  هبا 
القانون  يف  الوساطة  نّظم  عندما  السيما  الدولة،  يف  املنازعات  لتسوية  البديلة 
املنازعات،  لتسوية  فريدة  آلية  تشكل  اليوم  أصبحت  الوساطة  أن  باعتبار 
السرعة  أمهها  مميزات  من  توفره  ملا  نظرا  الدول،  من  العديد  يف  مطبقاً  آمناً  وملذاً 
األطراف. بني  الودية  العلقات  على  واحلفاظ  والسرية  واخلصوصية  واملرونة 

مكتب  يف  األعلى  القانوين  املستشار  هو  شرار  العابدين  زين  الدكتور 
القطاع  يف  متميزة  خبة  ولديه  الدولية،  قطر  حمكمة  يف  التنفيذي  الرئيس 
فقد  الدولية،  قطر  حملكمة  انضمامه  وقبيل  عاما.   23 على  تزيد  القانوين 
هيئة  يف  واإلنفاذ  القانونية  الشؤون  إدارة  مدير  منصب  شرار  الدكتور  شغل 
قطر لألسواق املالية، كما أنه كان عضوا يف جلنة التأديب خلل فرتة عمله 
الشركات  قانون  مادة  شرار  الدكتور  دّرس  وقد  سنوات.  ثلث  ملدة  باهليئة 
املشورة  قّدم  انه  األسرتالية، كما  اجلامعات  من  عدد  يف  الشركات  وحوكمة 
جمالس  ألعضاء  املختلفة  القانونية  واملواضيع  املسائل  بشأن  القانونية 
اإلدارات يف عدد من الشركات العامة املدرجة يف البورصة يف دولة اسرتاليا. 
يف  املساعد  التجاري  القانون  دكتور  مبنصب  شرار  الدكتور  ُعني  وقد 
وقانون  التجاري،  القانون  مساقات  تدريس  توىل  حيث  قطر،  جامعة 
القانون  مساقات  بتدريس  قام  أنه  كما  التحكيم.  وقانون  الشركات، 
العسكرية.  حممد  بن  امحد  يف كلية  واجلوي  البحري  والقانون  التجاري، 
املختلفة  القانونية  احملاضرات  من  العديد  شرار  الدكتور  ألقى  فقد  كذلك 
قطر.  دولة  يف  العدل  بوزارة  والقضائية  القانونية  الدراسات  مركز  يف 
 )CEDR( املنازعات  تسوية  مركز  قبل  من  معتمد  وسيط  شرار  والدكتور 
التجاري  التحكيم  مركز  قبل  من  ممارس  معتمد  أيضا حمكم  وهو  لندن،  يف 
لدول جملس التعاون اخلليجي. وقد توىل الدكتور شرار مزاولة أعمال الوساطة 
والتحكيم التجاري يف العديد من القضايا التجارية واإلنشائية. كما انه يتوىل 
مهام التدريب املهين املتخصص لبامج تسوية املنازعات. وللدكتور شرار العديد 
املرموقة.  املتخصصة  القانونية  اجملّلت  يف  املنشورة  البحثية  اإلسهامات  من 
وشهادة  القانون،  يف  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  شرار  والدكتور 
اعمال  ملزاولة  االحرتافية  والدكتوراة  الدويل،  التجاري  القانون  يف  املاجستري 
احملاماة )JD(، وشهادة الدكتوراة األكاديية يف العلوم القانونية )SJD( من 
جامعة بوند يف اسرتاليا واليت ركزت اطروحتها على موضوع حوكمة الشركات.  

سرية
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وقد نصت املادة )3( من القانون على عدم سريان القانون على الدعاوي املستعجلة 
قطر  فيها  تكون  اليت  والدعاوى  والوقتية،  املوضوعية  التنفيذ  ومنازعات  والوقتية، 
للطاقة طرفاً فيها أو حىت الشركات اليت تؤسسها أو تشارك يف تأسيسها أو تساهم 
أو  انتاج  يف  املشاركة  أو  االستكشاف  اتفاقيات  على  القائمة  الشركات  أو  فيها 
العمليات  جمال  يف  املشرتكة  املشروعات  واتفاقيات  اإلنتاج  واقتسام  احلقوق  تنمية 
البرتولية والصناعات البرتوكيماوية أو أي شخص طبيعي أو معنوي مرخص له من 
جيوز  ال  اليت  واملسائل  الضريبية،  املنازعات   3 املادة  استبعدت  للطاقة. كما  قطر 
الدعاوى  بعض  استثىن  قد  املشرع  بأن  ويلحظ  القانون.  نطاق  من  الصلح  فيه 
املنازعات  تلك  بأن  منه  تقديرا  الوساطة  قانون  ألحكام  اخلضوع  من  واملنازعات 
والدعاوى املشار إليها هلا طبيعة خاصة ال تتفق مع اخلضوع ألحكام قانون الوساطة.  

الصلح  فيها  جيوز  ال  اليت  املنازعات  ماهية  على  القطري  املشرع  نص  عدم  ورغم 
املتعلقة  املنازعات  وهي  بعضها  بيان  يكن  أنه  إال  للوساطة،  القابلة  وغري 
وأهليته،  الشخص  حبالة  املتعلقة  املسائل  مثل  البحتة  الشخصية  باألحوال 
املتعلقة  املسائل  أو  الطلق،  أو  الزواج،  عقد  بطلن  أو  بصحة  املتعلقة  واملسائل 
لنص  املخالفة  مبفهوم  وأخذاً  ذلك،  وعلى  اجلنائية.   املسائل  أو  العام  بالنظام 
الصلح.  فيها  جيوز  اليت  املسائل  على  القانون  سريان  بإمكانية  نرى   )3( املادة 

وقد وضحت املادة )4( من القانون آليات استهلل إجراءات الوساطة واليت قد يباشرها 
وسيط أو أكثر وفقا التفاق االطراف، شريطة أن يكون عدد الوسطاء فرديا يف مجيع 
األحوال، وتبدأ إجراءات الوساطة من خلل عقد الوسيط جللسة واحدة أو أكثر، ياول 
خلهلا مساعدة األطراف للوصول إىل اتفاق حلل النزاع القائم فيما بينهم، وذلك من 
خلل حتديده للمسألة أو املسائل موضوع النزاع، والبحث عن احللول املناسبة وعرضها 
على األطراف، وصوال إىل مساعدة األطراف إىل الوصول التفاق هنائي حلل النزاع. 

وقد حددت املادة )5( من القانون الشروط الواجب توفرها يف الوسيط، سواء كان 
شخصا طبيعيا أو معنويا، وأجازت للشركات واملؤسسات ذات النفع العام احرتاف 
يكون  أن  طبيعيا  إذا كان شخصا  الوسيط  يف  ويشرتط  الوساطة.   بأعمال  القيام 
خمله  جنحة  أو  جناية  يف  هنائي  حبكم  عليه  حكم  قد  يكون  وأال  االهلية،  كامل 
السمعة  السرية حسن  يكون حممود  وأن  اعتباره.  إليه  رد  ولو  األمانة،  أو  بالشرف 
مشهود له بالنزاهة واحلياد واخلبة، وأال يكون قد سبق فصله أو مت شطبه من اجلدول 
املقيد فيه أو ألغي الرتخيص الصادر له مبزاولة مهنته مبوجب حكم أو قرار تأدييب. 

ويعتب االتفاق مكتوباً إذا ورد يف وثيقة موقعة من 
 الطرفني، أو كان يف صورة رسائل ورقية أو 

 إلكرتونية أو يف أي صورة أخرى تتم بوسائل 
االتصال تتيح االستلم.

وتنص املادة )6( من القانون على وجوب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، ويعتب 
االتفاق مكتوباً إذا ورد يف وثيقة موقعة من الطرفني، أو كان يف صورة رسائل ورقية أو 
إلكرتونية أو يف أي صورة أخرى تتم بوسائل االتصال تتيح االستلم، وتعتب اإلشارة 
يف عقد ما إىل مستند يشتمل على شرط الوساطة مبثابة اتفاق وساطة شريطة أن 
تكون اإلشارة قد وردت بشكل واضح حبيث جتعل ذلك الشرط جزءاً من العقد. وهذا 
يعين أن اتفاق الوساطة الشفوي باطل ال يعتد به وال جيوز أثارته كدفع أمام احملكمة. 

وقد نصت املادة )7( على إنشاء سجل لقيد الوسطاء، وأجازت ألصحاب املهن احلرة، 
واملهن التخصصية، واحملكمني يف القيد هبذا السجل وفقا لشروط وضوابط إجراءات 

القيد يف السجل اليت تصدر بقرار من جملس الوزراء.  

يف  الوساطة  أعمال  باشر  الذي  للوسيط  جيوز  ال  أنه  على   )9( املادة  نصت  وقد 
نزاع أن يكون عضواً يف هيئة حتكيمية أو قضائية أو أن يُبدي رأيه أو شهادته ألي 

منهما خبصوص النزاع ذاته أو جزء منه. 

الوسيط  قبول  تاريخ  من  تبدأ  الوساطة  إجراءات  ان  على   10 املادة  ونصت 
تعيينه  أو  اختياره  تاريخ  من  أيام  عشرة  خلل  الوسيط  وعلى  مهامه، 
على  جيب  كما  للوساطة،  رفضه  أو  بقبوله  كتابة  النزاع  أطراف  يبلغ  أن 
واستقلله.  حياده  على  يؤثر  ما  طرأ  إذا  الوساطة  عن  التنحي  الوسيط 

وقد نصت املادة )3/11( على أنه جيوز لألطراف االتفاق على إجراءات رد الوسيط، فإذا 
مل يوجد اتفاق، يقدم طلب الرد إىل احملكمة للفصل فيه خلل مخسة أيام من تاريخ تقديه. 

ويلحظ بأن املشرع مل يوضح يف قانون الوساطة صراحة ماهية املعايري أو الظروف 
املبرة لرد الوسيط مثلما فعل يف قانون التحكيم، حيث نص املشرع صراحة يف املادة 
)12( من قانون التحكيم على أنه: " ال جيوز رد احملّكم، إال أذا وجدت ظروف 
تثري شكوكا هلا ما يبرها حول حياده أو استقلله، أو مل تتوافر فيه املؤهلت اليت 
أو  الضوابط  تلك  إىل  صراحة  يشري  مل  املشرع  أن  إال  األطراف..."،  عليها  اتفق 
ما هو  قياسا على  الظروف  او  الضوابط  استخلص هذه  أنه يكن  بيد  الظروف، 
)2/11(  من  املادة  عليها يف  املنصوص  للتنحي   الوجوبّية  الظروف  بشأن  مقرر 
قانون الوساطة حيث نصت هذه املادة على  أنه جيب على الوسيط التنحي كتابة 
و  استقلله،  أو  حياده  على  يؤثر  أمر  أي  هلا  مباشرته  بعد  طرأ  إذا  الوساطة  عن 
للرد.  املوجبة  الظروف  على  للتنحي  الوجوبّية  الظروف  معايري  تطبيق  يكن  بالتايل 

أو  التنحي  أو  الرد  بسبب  مهمته  انتهت  الذي  الوسيط  عن  بديل  وسيط  ويعني 
العزل، وذلك بنفس إجراءات تعيني الوسيط الذي انتهت مهمته. وإذا مل يتمكن 
إجراءات  يف  تأخري  اىل  يؤدي  مبا  أدائها  عن  انقطع  أو  مهمته  أداء  من  الوسيط 
الوساطة ومل يتنح ومل يتفق األطراف على عزله، فيجوز للمحكمة االمر بإهناء مهمته.

وقد حصن املشرع الوسيط من املسائلة القانونية إال يف حاالت سوء النية أو التواطؤ 
الوسيط  مساءلة  انه:" ال جتوز  على   14 املادة  نصت  اجلسيم، حيث  اإلمهال  أو 
عن ممارسته ملهام الوساطة إال إذا كانت ممارسته هلا عن سوء نية أو تواطؤ أو إمهال 
جسيم. ويصدر بتنظيم إجراءات وضوابط املساءلة بقرار من اجمللس". وعلى ذلك، 
الوساطة خماصمته  مبهمة  قيامه  اثناء  الوسيط  أفعال  من  املتضرر  للطرف  فإنه جيوز 
تدليس  أو  غش  نتيجة  ذلك  وكان  بالصلح  الوساطة  انتهت  ما  إذا  القضاء  أمام 
من قبل الوسيط والذي احنرف عمدا وبسوء نية عما تقتضيه طبيعة مهمته، سواء 
على  احلصول  أو  به  االضرار  أو  اخلصوم  أحد  حماباة  يف  الرغبة  بدافع  ذلك  كان 
منفعة شخصية. كذلك جيوز خماصمة الوسيط حىت ومل تنته وساطته بالصلح فيما 
مستنداً  أخذ  لو  اخلصوم، كما  ألحد  ضرراً  عليه  ترتب  جسيماً  خطًأ  ارتكب  لو 
وموافقته.  رضاه  بغري  منه  صوره  سلم  أو  خلصمه  وسلمه  له  اخلصوم  أحد  قدمه 

وقد أجازت املادة 15 من القانون للمحكمة اليت 
 تنظر الدعوى ومن تلقاء نفسها أن تطلب 

 من أطرافها تسوية النزاع بطريق الوساطة خلل 
مدة حتددها.

وقد أجازت املادة 15 من القانون للمحكمة اليت تنظر الدعوى ومن تلقاء نفسها 
أن تطلب من أطرافها تسوية النزاع بطريق الوساطة خلل مدة حتددها، ويف حال 
الوساطة،  طريق  عن  النزاع  بتسوية  احملكمة  طلب  على  األطراف  من  أي  اعرتاض 
املادة  أحكام  إىل  وبالرجوع  أمامها.  املعروضة  الدعوى  نظر  يف  احملكمة  فتستمر 
)2( من مواد اإلصدار، يفرتض أن تكون الدعوى أمام أحد دوائر احملكمة املدنية 
ختتص  اليت  واملنازعات  الدعاوى  على  يسري  الوساطة  قانون  ان  باعتبار  والتجارية 
هبا الدوائر املدنية والتجارية. ويلحظ هنا أمهية الدور الذي تقوم به احملكمة إلقناع 
الوساطة.   خلل  من  النزاع  بتسوية  منهم  الطلب  عند  الوساطة  بفاعلية  األطراف 

وقد جاء يف نص املادة 16 على أنه جيوز لألطراف الطلب من احملكمة بإحالة الدعوى 
إىل الوساطة، ويف أي مرحلة تكون عليها الدعوى، شريطة أن يكون ذلك قبل حجز 

7
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دراسات 6

FEATURE 1

يف 4 نوفمرب 2021، أصدرت دولة قطر القانون رقم 
 20/2021 بشأن الوساطة يف تسوية املسائل املدنية 

 والتجارية، مما ساهم يف زيادة دور الوساطة كوسيلة بديلة 

وهامة لتسوية املنازعات يف قطر. تتناول هذه املقالة بعض أهم 
أحكام قانون الوساطة.

اهتّم املشرع القطري يف السنوات األخرية اهتماما خاصا بتنظيم آليات تسوية املنازعات 
البديلة يف الدولة و ذلك  لدعم أنظمة العدالة ، وترسيخ مفهوم سيادة القانون، وحتقيق 
العدالة الناجزة، وتعزيز جاذبية مناخ االستثمار ، حيث بادر املشرع القطري بإصدار 
قانون التحكيم القطري يف املواد املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2017، و الذي 
رسخ مكانة دولة قطر على خارطة التحكيم التجاري الدويل، مث أتبعه بإصدار قانون 
الوساطة يف تسوية املنازعات املدنية رقم 20 لسنة 2021 ، والذي من املأمول أن 
يساهم يف السنوات القادمة يف تفعيل دور الوساطة كإحدى الوسائل البديلة واملهمة 
النزاعات، و أن يؤدي كذلك إىل ختفيف العبء عن كاهل القضاء احملاكم،  حلل 
وتقليل حاالت اللجوء إىل إقامة الدعاوى القضائية ، و تشجيع األطراف املتخاصمة 
على تسوية نزعاهتم بعيدا عن ساحات احملاكم ملا يققه هلم من توفري يف الوقت و اجلهد 
و املصاريف القضائية، و هو ما يدعم استمرار األعمال و العلقات الودية بينهم .

ويقتصر دوره على مساعدة اخلصوم يف الوصول 
بأنفسهم إىل احلل املناسب. 

ويتكون قانون الوساطة من 33 مادة، وقد عّرفت املادة )1( من القانون الوساطة 
بأهنا وسيلة ودية لتسوية النزاع، يتم االلتجاء إليها باالتفاق بني األطراف، أو بناء 
على طلب من احملكمة. وعّرفت الوسيط بأنه شخص او أكثر يتوىل مباشرة تسوية 
والذي يسعى  الوسيط  قبل  تباشر من  الوساطة  أن  الوساطة، ومؤدى ذلك،  النزاع 
بينهم،  فيما  النزاع وتسويته وديا  النظر بني األطراف بشأن  إىل أن يقّرب وجهات 
املناسب.   احلل  إىل  بأنفسهم  الوصول  يف  اخلصوم  مساعدة  على  دوره  ويقتصر 

وقد حددت املادة )2( من مواد إصدار القانون نطاق سريانه، حيث يسري القانون 
من جهة، كما  والتجارية  املدنية  الدوائر  هبا  اليت ختتص  واملنازعات  الدعاوى  على 

مباشرهتا  حال  يف  الوساطة  على  سريانه  على  القانون  مواد  من   2 املادة  حددت 
وسريانه  ذلك،  خلف  على  األطراف  أتفق  إذا  إال  الدولة  يف  جزئيا  أو  كليا 
القانون،  هذه  ألحكام  إخضاعها  على  األطراف  يتفق  اليت  الوساطة  على  أيضا 
النزاع  بنظر  املختصة  احملكمة  من  طلب  على  بناء  تكون  اليت  الوساطة  على  أو 
الوساطة.  طريق  عن  بينهم  القائم  النزاع  لتسوية  األطراف  وتوجيه  عليها  املعروض 

الوساطة االتفاقية  الوساطة يسري على  قانون  يتبني أن  السابقة،  للمواد  وبالتحليل 
واليت  األطراف،  بني  الوساطة  اتفاق  على  بناء  تباشر  واليت  الدعوى،  لرفع  السابقة 
والقانونية  التعاقدية  العلقة  ينظم  الذي  األصلي  العقد  يف  شرط  صورة  يف  ترد  قد 
األصلي  العقد  عن  مستقل  اتفاق  صورة  يف  ترد  قد  اليت  أو  األطراف،  بني  فيما 
اللحقة  الوساطة  على  القانون  يسري  الدعوى. كما  رفع  وقبل  النزاع  نشوء  بعد 
بناء  أو  الدعوى،  سريان  خلل  أنفسهم  األطراف  اتفاق  على  بناء  الدعوى  لرفع 
التجارية.  أو  املدنية  واملنازعات  الدعاوى  يف  املختصة  احملكمة  من  طلب  على 

ويسري قانون الوساطة أيضا على الدعاوى 
واملنازعات اليت ختتص هبا حمكمة االستثمار والتجارة.

هبا  ختتص  اليت  واملنازعات  الدعاوى  على  أيضا  الوساطة  قانون  ويسري 
إصدار  مواد  من   2 املادة  أحكام  مبوجب  والتجارة  االستثمار  حمكمة 
والتجارة.  االستثمار  حمكمة  قانون  بإصدار   2021 لسنة   21 رقم  قانون 

هبا  يتفق  واليت  االتفاقية  الوساطة  مبفهوم  أخذ  قد  القطري  املشرع  بأن  ويلحظ 
وديا  بينهم،  فيما  ينشئ  قد  الذي  أو  بينهم  نشأ  الذي  النزاع  تسوية  اخلصوم على 
عن طريق الوساطة ومن خلل شخص يتم االتفاق عليه واختياره لتويل القيام مبهمة 
الوساطة، ومل يأخذ املشرع مبفهوم الوساطة القضائية اليت يكون فيها الوسيط قاضيا. 

ويلحظ بأن املشرع قد استثىن بعض الدعاوى 
واملنازعات من اخلضوع ألحكام قانون الوساطة 

تقديرا منه بأن تلك املنازعات والدعاوى املشار إليها 
هلا طبيعة خاصة ال تتفق مع اخلضوع ألحكام قانون 

الوساطة.  

نظرة على قانون الوساطة القطري 
رقم 20 لسنة 2021

املستشار القانوين األول يف مكتب الرئيس 
التنفيذي

حمكمة قطر الدولية 

الدكتور زين العابدين شرار 
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5 االفتتاحية

دعاوى املطالبات الصغرية

أصدرت حمكمة قطر الدولية التوجيه اإلجرائي رقم 
1 لسنة 2022 بشأن اإلجراءات اجلديدة املتعلقة 

بدعاوى املطالبات الصغرية واليت سوف تعمل 
على اختصار إجراءات التقاضي. وسوف تدخل 
االجراءات اجلديدة حيز النفاذ بتاريخ 1 مارس 

 .2022

أصدرت حمكمة قطر الدولية التوجيه اإلجرائي رقم 1 لسنة 2022 بشأن اإلجراءات 
اجلديدة املتعلقة بدعاوى املطالبات الصغرية واليت سوف تعمل على اختصار إجراءات 
 .2022 1 مارس  بتاريخ  النفاذ  اجلديدة حيز  التقاضي. وسوف تدخل االجراءات 
ولقد حرصت حمكمة قطر الدولية منذ انشائها على تعزيز فاعلية العمل القضائي ونظام 
العدالة يف دولة قطر، و ذلك من خلل تفعيل نظام إدارة الدعوى و الذي عمل على 
اختصار إجراءات التقاضي، و ساهم يف حتقيق وتعزيز العدالة الناجزة. ومن هذا املنطلق 
فقد أصدرت حمكمة قطر الدولية اإلجراءات اجلديدة املتعلقة بدعاوى املطالبات الصغرية 
واستنادا اىل املادة 37.2 من القوانني اإلجرائية اخلاصة باحملكمة سوف يتم إحالة الدعوى 
اليت ال تزيد قيمة الدعوى فيها عن مئة ألف لاير قطري إىل املسار السريع إلجراءات 
التقاضي. وسوف تعفي دعاوى املطالبات الصغرية، أو الدعاوى اليت حتال إىل املسار 
السريع اخلاص بدعاوى املطالبات الصغرية، من أي رسوم قضائية. كما أنه سوف يتم 
الفصل يف دعاوى املطالبات الصغرية بناًء على املذكرات واملستندات املكتوبة واملودعة يف 
قلم احملكمة، واليت مت إعلهنا ألطراف الدعوى ودون احلاجة لعقد جلسات للمرافعات 
الشفوية، إال إذا قررت احملكمة عقد جلسات املرافعة الشفوية تبعا لظروف الدعوى. 
ويف هذه احلالة سوف تعقد احملكمة اجللسات عن بعد ومن خلل االستعانة بوسائل 
االتصال املرئية واملسمعة احلديثة ودون احلاجة للحضور شخصيا إىل مرافق احملكمة.

خدمات النظام اإللكرتوين اخلاص باحملكمة
احلديثة  والتقنية  التكنولوجيا  تسخري  يف  اهتماما كبريا  الدولية  قطر  حمكمة  تويل 
وادخاهلا يف أنظمتها اخلاصة بإدارة القضايا، حيث تعتب احملكمة رائدة يف استخدام 
إدارة  لنظام  اطلقها  خلل  من  وذلك  هبا،  اخلاصة  القضايا  إدارة  أنظمة  يف  التقنية 
املدنية  احملكمة  من  يف كل  وذلك   ،– اإللكرتونية  احملكمة   – اإللكرتوين  القضايا 
باحملكمة  اخلاص  اإللكرتوين  النظام  خدمات  تتوافر  التنظيم.  وحمكمة  والتجارية 
املوقع  خلل  من  النظام  اىل  الولوج  لألشخاص  ويكن  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني 
اخلدمات  بني  من  اإللكرتوين،  النظام  يعمل  حيث  باحملكمة،  اخلاص  اإللكرتوين 
قبل  من  استخدامه  وسهولة  النظام  فاعلية  ضمان  على  يقدمه،  الذي  األخرى 

تسلم  الدعاوى،  رفع  من  سيتمكنون  حيث  العامل،  يف  مكان  أي  من  األطراف 
طلبها. يتم  حاملا  فوري  بشكل  واملتطلبات  االستفسارات  على  والرد  االخطارات، 

إطالق الكتاب: الدليل اإلرشادي اخلاص باحملكمة املدنية 
والتجارية وحمكمة

التنظيم – فقه التشريع واإلجراءات
للمحكمة، يف  االسرتاتيجي  الشريك  القانونية،  نيكسيس  ليكسيس  أطلقت شبكة   
فباير من العام اجلاري، الدليل اإلرشادي اخلاص باحملكمة املدنية والتجارية وحمكمة 
التنظيم – فقه التشريع واإلجراءات – بقلم كل من البوفيسور خوار قرشي، وكاتريونا 
األكثر صلة  التشريعات  نقدية حول  وآراء  ثاقبة  حتليلية  نظرة  الكتيب  يوفر  نيكول. 
التنظيم،  وحمكمة  والتجارية  املدنية  احملكمة  القضائيتني،  السلطتني  إنشاء كل  منذ 
باإلضافة إىل أبرز االحكام سواء املتصلة باإلجراءات او جماالت القوانني املوضوعية.

 آخر تطورات حمكمة قطر الدولية ومركز 
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 آخر تطورات حمكمة قطر الدولية ومركز 
تسوية املنازعات

أعزائي القراء،

املمارسات  أفضل  وتطبيق  القانون  سيادة  بتعزيز  التزامها  الدولية  قطر  حمكمة  تواصل 
يف  النظر  يف  خيتص  رائد  قضائي  جهاز  خلل كوهنا  من  وذلك  الدولية  القضائية 
النزاهة،  االستقللية،  مبادئ  على  احملكمة  تستند  حيث  والتجارية،  املدنية  النزاعات 
املنظومة  من  جزء  احملكمة  وتعتب  القضائية.  رسالتها  أداء  يف  واالستقامة  احلياد 
يف  به  واالرتقاء  الدولة  لدى  القضائي  اجلهاز  بتعزيز  تسهم  حيث  القطرية،  القضائية 
النظر  يف  املستخدمة  احلديثة  والتقنيات  األنظمة  او  اهليكلة  يف  سواء  اجملاالت،  شىت 
القضائي  االختصاص  اتساع  ويعكس  أمامها.  املعروضة  والنزاعات  القضايا  يف 
املنازعات سواء  تسوية  من وسائل  الوساطة وغريها  لتشمل  وتنوع خدماهتا  للمحكمة 
ضمان  على  احملكمة  حرص  خارجها  او  قطر  دولة  داخل  سواء  واملؤسسات  لألفراد 
وصول العدالة للجميع وتسهيل ذلك من خلل القنوات القضائية والقانونية املعتمدة.

تواصل حمكمة قطر الدولية التزامها بتعزيز سيادة القانون 
وتطبيق أفضل املمارسات القضائية الدولية وذلك من 

خلل كوهنا جهاز قضائي رائد خيتص يف النظر يف 
النزاعات املدنية والتجارية، 

منتدى الوساطة
عدة  فيه  نوقش  والذي  الوساطة،  منتدى  أعمال  احلايل  العام  خلل  احملكمة  نظمت 
الوسطة اخلاصة مبحكمة قطر  القطري اجلديد، خدمات  الوساطة  قانون  مواضيع مشلت 
إىل  باإلضافة  للوساطة  سنغافورة  اتفاقية  بعد،  عن  الوساطة  عقد  فاعلية  مدى  الدولية، 
مستقبل الوسطة يف دولة قطر ومنطقة الشرق األوسط. ويأيت انعقاد منتدى من الوساطة 
القانون  املعرفة فيما بني رجال  التعاون وتبادل  الدولية من تعزيز  من حرص حمكمة قطر 
التوعية  يف  التزامها  احملكمة  تواصل  حيث  الدوليني،  أو  احملليني  سواء  القانوين  واجملتمع 
والتنظيمية. والقانونية  القضائية  املنظومة  من  يف كل  ثقتهم  وتعزيز  اجلمهور  القانونية 

منتدى الدوحة  
حمكمة  عقدت  املناخ،  ازمة  يف  والقضاء  القانون  دور  تفعيل  حنو  مهمة  خطوة  يف 
القانون  سيادة  استنفار  اإلنفاذ:  إىل  الدعاوى  من  بعنوان:  نقاشية  الدولية جلسة  قطر 
من  العشرين  النسخة  اعمال  يف  مشاركتها  خلل  وذلك  املناخ،  ألزمة  للستجابة 
حماور  أحد  على  الضوء  النقاشية  اجللسة  وسلطت   ،2022 الدوحة  منتدى  اعمال 
نفاذ  أمهية  املتحدثون  ناقش  واالستدامة، حيث  املناخي  التغري  وهو  العام  هلذا  املنتدى 
املناخ ازمة  عن  النامجة  العواقب  وختفيف  لتفادي  املناخي  بالتغري  اخلاصة  القوانني 

 الرئيس التنفيذي حملكمة قطر الدولية ومركز
 تسوية املنازعات

فيصل بن راشد السحويت
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