
 

  2019( لسنة 1قانون رقم )

 بتنظيم استثمار رأس املال غري القطري يف النشاط االقتصادي 
 

 حنن متيم بن محد آل ثاني                       أمري دولة قطر ،
 

 بعد االطالع على الدستور ،
بتنظييم اسيتثمار رأس امليال غيري القطيري       2000( لسنة 13القانون رقم )وعلى 

 يف النشاط االقتصادي ، والقوانني املعدلة له ،
بشينن ننظييم أعميال اليواالت التنييار ني ،       2002( لسينة  8وعلى القانون رقيم ) 
 ، 2016( لسنة 2املعدل بالقانون رقم )

 ، 2002لسنة ( 40وعلى قانون اجلمارك الصادر بالقانون رقم )
 ، 2018( لسنة 24وعلى قانون الضر بة على الدخل الصادر بالقانون رقم )
 ، 2015( لسنة 11وعلى قانون الشراات التنيار ة الصادر بالقانون رقم )

 وعلى اقرتاح وز ر التنيارة والصنيياعة ،
 وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزرات ،

 وبعد أخذ رأي جملس الشورى ،
 ا القانون اآلني :قررن

 

 الباب األول 
 نعر فات
 (1مادة )

يف نطبيييأ أامييام اييذا القييانون ، نمييون للملمييات والعبييارات التالييية ،   
 املعاني املوضحة قر ن ال منها ، ما مل  قتض السياق معنى آخيير :

 وزارة التنيارة والصنيياعة . : الوزارة

 التنيارة والصنيياعة .وز ير  : الوز ر

 الوادة اإلدار ة املختصة بالوزارة . : اإلدارة املختصة

الشيييخل اليييذي  قيييوم باسيييتثمار أمواليييه يف أايييد     : املستثمر غري القطري
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املشروعات املصرح باالستثمار املباشر فيها وفقًا ألامام 
 اذا القانون .

رأس املييييييال غييييييري  
 القطري  

 ما  ستثمره غيري القطيري مين أميوال نقد ية أو عينيية       :
 أو اقوق هلا قيمة مالية يف دولة قطر ، مبا يف ذلك :

النقيييد ا يييول ول الدولييية عييين طر يييأ البنيييوك     -1
 والشراات املالية املرخصة .

املوجودات العينيية املسيتوردة ألغيراال االسيتثمار      -2
 وفقًا ألامام اذا القانون .

األرباح والعائدات واالاتياطات الناجتة عن استثمار  -3
رأس املييال غييري القطييري يف املشييروع ، وذا   بهييا 
ز ادة رأس مال اذا املشروع ، أو وذا استثمرت يف 
أاييد املشييروعات املسييموح بهييا وفقييًا ألامييام اييذا   

 القانون .

احلقوق املعنو ية ، ايالرتاخيل وبيراتات االخيرتاع      -4
 املسنيلة بالدولة . والعالمات التنيار ة

أي شراة نؤسس وفقًا ألامام قانون الشراات التنيار ة  : الشراة
 املشار وليه .

 الباب الثاني
 ضوابط استثمار رأس املال غري القطري

 (2مادة )
القطر ني لألعميال  مع عدم اإلخالل بالتشر عات اخلاصة بتنظيم ممارسة غري 

( مين ايذا القيانون ،  يوز للمسيتثمر غيري       4التنيار ة واملهين ، وأاميام امليادة )   
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%( مين  100القطري االستثمار يف مجييع القطاعيات االقتصياد ة اتيى بنسيبة )     
 رأس املال ، وفقًا ملا حتدده الالئحة التنفيذ ة هلذا القانون .

 

 (3مادة )
%( مين  49ُنَقدم طلبات املوافقة على جتاوز مساامة غري القطير ني نسيبة )  

( من اذا القانون ، ول اإلدارة املختصية  2رأس مال الشراات وفقًا ألامام املادة )
على النموذج الذي نعده هلذا الغرال ، مرفقًا بها املستندات املؤ دة هليا وفقيًا مليا    

 م املقررة .حتدده اإلدارة ، وذلك بعد سداد الرسو
وعلى اإلدارة املختصة البت يف الطلب خالل مخسة عشر  ومًا مين نيار     
 اسييتيفات املسييتندات املطلوبيية ، ووخطييار صييااب الشيينن بييذلك  طيياب مسيينيل   
أو بني وسيلة أخرى نفيد العلم ، وُ عترب مضي ايذه امليدة دون رد رفضيًا ضيمنيًا     

 للطلب .
إلدارة ول اليوز ر خيالل مخسية    و وز ملن رفض طلبه اليتظلم مين قيرار ا   

 عشر  ومًا من نار   علمه بقرار الرفض ، أو من نار   اعتبار طلبه مرفوضًا .
و بيت اليوز ر يف اليتظلم خيالل ثالثييني  وميًا مين نيار   نقدربيه ، و عتييرب         
انقضات اذا امليعاد دون البت يف التظلم رفضًا ضيمنيًا ليه ، و ميون قيرار اليوز ر      

 هائيًا .بالبت يف التظلم ن
وحتدد الالئحة التنفيذ ة هلذا القيانون آليية البيت يف طلبيات املسيتثمر ن      

 وفقًا ألامام اذه املادة .
 

 (4مادة )
 ُ حظر على املستثمر غري القطري االستثمار يف اجملاالت التالية :

البنوك وشراات التنمني ، عدا ما  ستثنى منها بقرار مين جمليس    - أ
 الوزرات .
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  ة .الوااالت التنيار - ب

 أ ة جماالت أخيرى  صدر بها قرار من جملس الوزرات . - ج
 

 (5مادة )

نلتيي م الشييراات غييري القطر يية املرنبطيية بتنفيييذ عقييود أعمييال يف الدوليية 
 بالضوابط التالية :

 أن  تم ننفيذ العقد من خالل فرع الشراة بالدولة . -1
 أن  مون العقد مع وايدى اليوزارات أو األجهي ة احلموميية أو اهلي يات      -2

 أو املؤسسات العامة أو الشراات واملؤسسات اليت نساام فيها الدولة .

القيد بالسنيل التنيياري واستصيدار الرتخييل التنيياري لفيرع الشيراة        -3
الذي  تم من خالله ننفييذ العقيد بالدولية ، وذليك بعيد نرسيية األعميال        

 وقبل نوقيع العقد .

لتشر عات الييت  استيفات مجيع متطلبات اجلهات املختصة بالدولة وفقًا ل -4
 نطبقها اذه اجلهات طوال مدة ننفيذ العقد .

جتد د القيد بالسنيل التنياري واذلك جتد د الرتاخييل الصيادرة لفيرع     -5
 الشراة ، وذلك طوال مدة العقد .

 

و وز بقرار من جملس الوزرات ، بناًت على اقرتاح اليوز ر ، نعيد ل ايذه    
 الضوابط ، باإلضافة أو احلذف أو الدمج .

 

 (6دة )ما
فيما مل  رد بشيننه نيل خيا  يف ايذا القيانون ، نتبيع يف شينن اصيول         
املستثمر غري القطري على الرتاخيل الالزمة مل اولة أي مين األنشيطة املسيموح    
 باالستثمار فيها ، أامام القوانني املعمول بها يف الدولة بالنسبة هلذا النشاط .
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 (7مادة )
%( مين رأس  49بة ال ن  يد عليى )   وز للمستثمر غري القطري متلك نسي 

مال الشراات املسياامة القطر ية املدرجية يف بورصية قطير ، وذليك بعيد موافقية         
الوزارة على النسبة املقرتاة يف عقد ننسيس الشيراة ونظامهيا األساسيي ، اميا     
 وز له متلك نسبة ن  د على النسبة املشار وليها ، مبوافقة جملس الوزرات ، بنياًت  

 لوز يير .على اقرتاح ا
 

 الباب الثالث 
 اواف  االستثمار 

 (8مادة )
 وز ختصيل األراضي الالزمة للمستثمر غري القطري إلقامة مشيروعه  
االسييتثماري ، بطر ييأ اإل ييار أو بتقر يير اييأ انتفيياع ، وذلييك وفقييًا للتشيير عات 

 املعمول بها يف اذا الشنن .
 

 ( 9مادة )
للمستثمر غري القطري أن  ستورد ملشروعه االسيتثماري ميا اتياج ولييه     
يف ونشييات املشييروع أو نشييغيله أو التوسييع فيييه ، وذلييك وفقييًا ألامييام القييوانني  

 املعمول بها يف الدولة .
 

 (10مادة )
 وز وعفات مشروعات االسيتثمار غيري القطيري مين ضير بة اليدخل وفقيًا        

 املنصيو  عليهيا يف قيانون الضير بة عليى اليدخل      للضوابط واإلجراتات وباملدد 
 املشار وليه .
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 (11مادة )
ُنعفييى مشييروعات االسييتثمار غييري القطييري ميين الرسييوم اجلمراييية علييى   
واردانها من اآلالت واملعيدات الالزمية إلنشيائها ، وُنعفيى مشيروعات االسيتثمار       

مين امليواد    غري القطري يف جمال الصناعة ، من الرسوم اجلمراية عليى واردانهيا  
األولييية واملييواد نصييع املصيينعة الالزميية ل نتيياج واليييت ال نتييوافر يف األسييواق  

 ا لية .
 

 (12مادة )
 ييوز جمللييس الييوزرات ، بنيياًت علييى اقييرتاح الييوز ر ، ميين  مشييروعات      

 االستثمار اواف  وم ا ا باإلضافة ول ما او منصو  عليه يف اذا القانون .
 

 (13مادة )

مارات غييري القطر يية ، سييوات بطر قيية مباشييرة أو غييري  ال ختضييع االسييتث
مباشرة ، لن ع امللميية أو ألي وجيرات ذي أثير مماثيل ، ميا مل  مين ذليك للمنفعية         
العاميية ، وبطر قيية غييري متيي  يية ، ولقييات نعييو ض عييادل ومناسييب وفقييًا لييذات      

 اإلجراتات املطبقة على املواطنني .
 

 (14مادة )
ر ية القيييام  مييع التحييو الت اخلاصيية    تمتيع املسييتثمر غيري القطييري     -1

 باستثمارانه من وول اخلارج دون ننخري ، ونشمل اذه التحو الت :
 .عائدات االستثمار  -أ

 اصيلة بيع أو نصفية ال أو بعض االستثمار . -ب

 اصيلة املبالغ الناجتة عن نسو ة منازعات االستثمار . -ج

 ( من اذا القانون .13املنصو  عليه يف املادة )التعو ض  -د
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نتم التحيو الت بيني عملية قابلية للتحو يل ، بسيعر الصيرف السياري يف          -2
 نار   التحو ل .

 

 (15مادة )

  وز للمسيتثمر غيري القطيري نقيل ملميية اسيتثماره ألي مسيتثمر آخير        
ذليك وفقييًا   أو التخليي عنيه لشير مه الييوطا يف االية املشياراة ، علييى أن  يتم      

 للقوانني والتشر عات املعمول بها .
ويف اذه احلالة نستمر معاملة االستثمار طبقًا ألامام اذا القيانون ، عليى   
أن  واصل املستثمر اجلد د العمل يف املشروع ، وايل ليل املسيتثمر السيابأ     

 يف احلقوق وااللت امات .
 

 (16مادة )
باستثنات املنازعات العمالية ،  وز للمستثمر غري القطيري االنفياق عليى    
ال أي ن اع  نشن بينه والغري بواسطة التحميم أو أي وسيلة من وسائل نسيو ة  

 املنازعات املقررة ، وفقًا للقانون .
 

 الباب الرابع
 أامام عامة

 (17مادة )
بي ية مين التليو  ،     لت م املستثمر غري القطري با افظية عليى سيالمة ال   

وااللت ام بالقوانني واللوائ  والتعليمات املتعلقة باألمن والصيحة العامية ، وعيدم    
 اإلنيان مبا من شننه املساس بالنظام العام للدولة أو اآلداب العامة .
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 (18مادة )
ال ختييل أامييام اييذا القييانون بامل ا ييا واإلعفيياتات الضيير بية وغرياييا ميين   

املقررة للشراات واملنشآت القائمة وقت العمل به ، ونظل اذه الضمانات واحلواف  
الشييراات واملنشييآت لتفظيية بتلييك امل ا ييا واإلعفيياتات والضييمانات واحلييواف  ،  

 وذلك وفقًا للتشر عات واالنفاقيات والعقود املستمدة منها .
 

 الباب اخلامس
 العقوبات واألامام اخلتامية

 (19مادة )
 إخطييار املسييتثمر غييري القطييري عنييد  الفتييه     نقييوم اإلدارة املختصيية ب 

ألي امم من أامام اذا القانون ، لتصيحي  املخالفية خيالل ميدة ال جتياوز ثالثية       
أشهر من نار   اإلخطار ، ويف االة عدم نصحي  املخالفة نقوم اإلدارة املختصية  
بإلغات الرتخيل الصادر للمشروع ولو قيد الشراة أو الفيرع  سيب األايوال    

ل التنياري ، مع وخطار اجلهيات احلموميية ذات الصيلة مبشيروع االسيتثمار      بالسني
 الختاذ وجراتانها بشننه .

ولصااب الشنن أن  تظلم ول الوز ر من قرار ولغات الرتخيل ولو قيد 
الشراة أو الفيرع ، ونسيري بشينن اليتظلم ذات األاميام واإلجيراتات املنصيو         

 ( من اذا القانون .3عليها يف املادة )
 

 (20مادة )
مع عدم اإلخالل بني عقوبة أشد  نل عليها قانون آخير ،  عاقب بالغرامة 

( مخسمائة ألع ر ال ، ال من  ي اول أو  شيرتك   500.000اليت ال ن  د على )
 يف نشاط اقتصادي باملخالفة ألامام اذا القانون .
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 (21مادة )
 عاقب الشخل املعنوي بالعقوبة املنصو  عليها يف املادة السابقة ، عين  
األفعال اليت نرنمب باملخالفة ألامام اذا القانون ، وذا ارنمبت اجلرربية مين أايد    
العاملني لد ه بامسه أو حلسابه ، مع عيدم اإلخيالل باملسيؤولية اجلنائيية للشيخل      

 الطبيعي التابع له .
 

 (22مادة )
 ي اليوزارة ، اليذ ن  صيدر بتخو ليهم صيفة مينموري الضيبط        مون مليوفف 

 القضييائي ، قييرار ميين النائييب العييام باالنفيياق مييع الييوز ر ، ضييبط ووثبييات اجلييرائم 
 اليت نقع باملخالفة ألامام اذا القانون .

 

 (23مادة )
 ُنحييدد بقييرار ميين الييوز ر رسييوم اخلييدمات اليييت نييؤدى وفقييًا ألامييام اييذا  

 .  القانون
 

 (24مادة )
ُ صدر الوز ر الالئحة التنفيذ ة واافة الليوائ  والقيرارات الالزمية لتنفييذ     
أامام اذا القانون ، وحلني صدوراا  ستمر العمل بالقرارات املعمول بها االييًا مبيا   

 ال  تعارال مع أامامه .
 

 (25مادة )
 ال نسري أامام اذا القانون على :

دولة وليهم استخراج أو استغالل أو ودارة الشراات واألفراد الذ ن ُنسِند ال -1
مصادر الثروة الطبيعية ، مبوجب امتياز أو انفاق خيا  ، وال بالقيدر اليذي                    

 ال  تعارال مع ما نضمنته أامام عقد االمتياز أو االنفاق اخلا  .
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الشراات اليت نؤسسيها أو نسياام فيهيا احلمومية وغريايا مين املؤسسيات         -2
عامة ، والشراات اليت ُنساام فيها الدولية بنسيبة ال نقيل عين     واهلي ات ال

%( أو بنسييبة أقييل بشييرط موافقيية جملييس الييوزرات ، باالشييرتاك مييع  51)
 مسيييتثمر ن غيييري قطييير ني ، وفقيييًا ألاميييام قيييانون الشيييراات التنيار ييية  

 املشار وليه .

الشراات واألفراد املرخل هلم من قطر للبرتول بيإجرات أي مين العملييات     -3
رتوليييية ، أو الييييت نسيييتهدف االسيييتثمار يف قطييياع الييينفط والغييياز    الب

 والبرتوايماو ات .
 

 (26مادة )
 املشار وليه  . 2000( لسنة 13ُ لغى القانون رقم )

 

 (27مادة )
على مجيع اجلهيات املختصية ، ايل فيميا ،صيه ، ننفييذ ايذا القيانون .         

 وُ نشر يف اجلر دة الرمسييية .
 

 

 متيم بن محد آل ثاني
 أمري دولة قطر

 
 
 

 

 
 

 اي01/05/1440 صدر يف الد وان األمريي بتار   :
 م07/01/2019 : املوافأ                    


