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قانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي

•عدد المواد: 27•التاریخ: 07/01/2019 الموافق 07/01/2019 ھجري•رقم: 1•النوع: قانونبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق

نسخة الجریدة الرسمیة  •الصفحة من: 5•تاریخ النشر: 24/01/2019 الموافق 18/05/1440 ھجري•العدد: 2الجریدة الرسمیة :

 

نحن تمیم بن حمد آل ثاني أمیر دولة قطر، 
بعد االطالع على الدستور، 

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي، والقوانین المعدلة لھ، 
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظیم أعمال الوكالء التجاریین، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2016، 

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، 
وعلى قانون الضریبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018، 

وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، 
وعلى اقتراح وزیر التجارة والصناعة، 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 

قررنا القانون اآلتي:

الباب األول: تعریفات

المادة 1
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في تطبیق أحكام ھذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالیة، المعاني الموضحة قرین كل منھا، ما لم یقتض السیاق معنى
آخر: 

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. 
الوزیر: وزیر التجارة والصناعة. 

اإلدارة المختصة: الوحدة اإلداریة المختصة بالوزارة. 
المستثمر غیر القطري: الشخص الذي یقوم باستثمار أموالھ في أحد المشروعات المصرح باالستثمار المباشر فیھا وفقاً ألحكام

ھذا القانون. 
رأس المال غیر القطري: ما یستثمره غیر القطري من أموال نقدیة أو عینیة أو حقوق لھا قیمة مالیة في دولة قطر، بما في

ذلك: 
1- النقد المحول إلى الدولة عن طریق البنوك والشركات المالیة المرخصة. 

2- الموجودات العینیة المستوردة ألغراض االستثمار وفقاً ألحكام ھذا القانون. 
3- األرباح والعائدات واالحتیاطات الناتجة عن استثمار رأس المال غیر القطري في المشروع، إذا تم بھا زیادة رأس مال ھذا

المشروع، أو إذا استثمرت في أحد المشروعات المسموح بھا وفقاً ألحكام ھذا القانون. 
4- الحقوق المعنویة، كالتراخیص وبراءات االختراع والعالمات التجاریة المسجلة بالدولة. 

الشركة: أي شركة تؤسس وفقاً ألحكام قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ.

الباب الثاني: ضوابط استثمار رأس المال غیر القطري

مع عدم اإلخالل بالتشریعات الخاصة بتنظیم ممارسة غیر القطریین لألعمال التجاریة والمھن، وأحكام المادة (4) من ھذا
ً القانون، یجوز للمستثمر غیر القطري االستثمار في جمیع القطاعات االقتصادیة حتى بنسبة (100%) من رأس المال، وفقا

لما تحدده الالئحة التنفیذیة لھذا القانون.

المادة 3

تُقّدم طلبات الموافقة على تجاوز مساھمة غیر القطریین نسبة (49%) من رأس مال الشركات وفقاً ألحكام المادة (2) من ھذا
القانون، إلى اإلدارة المختصة على النموذج الذي تعده لھذا الغرض، مرفقاً بھا المستندات المؤیدة لھا وفقاً لما تحدده اإلدارة،

وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 
وعلى اإلدارة المختصة البت في الطلب خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ استیفاء المستندات المطلوبة، وإخطار صاحب الشأن

بذلك بخطاب مسجل أو بأي وسیلة أخرى تفید العلم، ویُعتبر مضي ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً للطلب. 
ویجوز لمن رفض طلبھ التظلم من قرار اإلدارة إلى الوزیر خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ علمھ بقرار الرفض، أو من

تاریخ اعتبار طلبھ مرفوضاً. 
ویبت الوزیر في التظلم خالل ثالثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر انقضاء ھذا المیعاد دون البت في التظلم رفضاً ضمنیاً لھ،

ویكون قرار الوزیر بالبت في التظلم نھائیاً. 
وتحدد الالئحة التنفیذیة لھذا القانون آلیة البت في طلبات المستثمرین وفقاً ألحكام ھذه المادة.

المادة 2
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المادة 4

یُحظر على المستثمر غیر القطري االستثمار في المجاالت التالیة: 
أ- البنوك وشركات التأمین، عدا ما یستثنى منھا بقرار من مجلس الوزراء. 

ب- الوكاالت التجاریة. 
ج- أیة مجاالت أخرى یصدر بھا قرار من مجلس الوزراء.

المادة 5

تلتزم الشركات غیر القطریة المرتبطة بتنفیذ عقود أعمال في الدولة بالضوابط التالیة: 
1- أن یتم تنفیذ العقد من خالل فرع الشركة بالدولة. 

2- أن یكون العقد مع إحدى الوزارات أو األجھزة الحكومیة أو الھیئات أو المؤسسات العامة أو الشركات والمؤسسات التي
تساھم فیھا الدولة. 

3- القید بالسجل التجاري واستصدار الترخیص التجاري لفرع الشركة الذي یتم من خاللھ تنفیذ العقد بالدولة، وذلك بعد ترسیة
األعمال وقبل توقیع العقد. 

4- استیفاء جمیع متطلبات الجھات المختصة بالدولة وفقاً للتشریعات التي تطبقھا ھذه الجھات طوال مدة تنفیذ العقد. 
5- تجدید القید بالسجل التجاري وكذلك تجدید التراخیص الصادرة لفرع الشركة، وذلك طوال مدة العقد. 

ویجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح الوزیر، تعدیل ھذه الضوابط، باإلضافة أو الحذف أو الدمج.

المادة 6

فیما لم یرد بشأنھ نص خاص في ھذا القانون، تتبع في شأن حصول المستثمر غیر القطري على التراخیص الالزمة لمزاولة
أي من األنشطة المسموح باالستثمار فیھا، أحكام القوانین المعمول بھا في الدولة بالنسبة لھذا النشاط.

المادة 7

یجوز للمستثمر غیر القطري تملك نسبة ال تزید على (49%) من رأس مال الشركات المساھمة القطریة المدرجة في
بورصة قطر، وذلك بعد موافقة الوزارة على النسبة المقترحة في عقد تأسیس الشركة ونظامھا األساسي، كما یجوز لھ تملك

نسبة تزید على النسبة المشار إلیھا، بموافقة مجلس الوزراء، بناًء على اقتراح الوزیر.

الباب الثالث: حوافز االستثمار

یجوز تخصیص األراضي الالزمة للمستثمر غیر القطري إلقامة مشروعھ االستثماري، بطریق اإلیجار أو بتقریر حق
انتفاع، وذلك وفقاً للتشریعات المعمول بھا في ھذا الشأن.

المادة 8
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المادة 9

للمستثمر غیر القطري أن یستورد لمشروعھ االستثماري ما یحتاج إلیھ في إنشاء المشروع أو تشغیلھ أو التوسع فیھ، وذلك
وفقاً ألحكام القوانین المعمول بھا في الدولة.

المادة 10

یجوز إعفاء مشروعات االستثمار غیر القطري من ضریبة الدخل وفقاً للضوابط واإلجراءات وبالمدد المنصوص علیھا في
قانون الضریبة على الدخل المشار إلیھ.

المادة 11

تُعفى مشروعات االستثمار غیر القطري من الرسوم الجمركیة على وارداتھا من اآلالت والمعدات الالزمة إلنشائھا، وتُعفى
مشروعات االستثمار غیر القطري في مجال الصناعة، من الرسوم الجمركیة على وارداتھا من المواد األولیة والمواد نصف

المصنعة الالزمة لإلنتاج والتي ال تتوافر في األسواق المحلیة.

المادة 12

یجوز لمجلس الوزراء، بناًء على اقترح الوزیر، منح مشروعات االستثمار حوافز ومزایا باإلضافة إلى ما ھو منصوص علیھ
في ھذا القانون.

المادة 13

ال تخضع االستثمارات غیر القطریة، سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، لنزع الملكیة أو ألي إجراء ذي أثر مماثل، ما لم
یكن ذلك للمنفعة العامة، وبطریقة غیر تمییزیة، ولقاء تعویض عادل ومناسب وفقاً لذات اإلجراءات المطبقة على المواطنین.

المادة 14

1- یتمتع المستثمر غیر القطري بحریة القیام بجمیع التحویالت الخاصة باستثماراتھ من وإلى الخارج دون تأخیر، وتشمل
ھذه التحویالت: 

أ- عائدات االستثمار. 
ب- حصیلة بیع أو تصفیة كل أو بعض االستثمار. 

ج- حصیلة المبالغ الناتجة عن تسویة منازعات االستثمار. 
د- التعویض المنصوص علیھ في المادة (13) من ھذا القانون. 

2- تتم التحویالت بأي عملة قابلة للتحویل، بسعر الصرف الساري في تاریخ التحویل.
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المادة 15

یجوز للمستثمر غیر القطري نقل ملكیة استثماره ألي مستثمر آخر أو التخلي عنھ لشریكھ الوطني في حالة المشاركة، على
أن یتم ذلك وفقاً للقوانین والتشریعات المعمول بھا. 

وفي ھذه الحالة تستمر معاملة االستثمار طبقاً ألحكام ھذا القانون، على أن یواصل المستثمر الجدید العمل في المشروع، ویحل
محل المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات.

المادة 16

باستثناء المنازعات العمالیة، یجوز للمستثمر غیر القطري االتفاق على حل أي نزاع ینشأ بینھ والغیر بواسطة التحكیم أو أي
وسیلة من وسائل تسویة المنازعات المقررة، وفقاً للقانون.

الباب الرابع: أحكام عامة

یلتزم المستثمر غیر القطري بالمحافظة على سالمة البیئة من التلوث، وااللتزام بالقوانین واللوائح والتعلیمات المتعلقة باألمن
والصحة العامة، وعدم اإلتیان بما من شأنھ المساس بالنظام العام للدولة أو اآلداب العامة.

المادة 18

ال تخل أحكام ھذا القانون بالمزایا واإلعفاءات الضریبیة وغیرھا من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة
وقت العمل بھ، وتظل ھذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزایا واإلعفاءات والضمانات والحوافز، وذلك وفقاً للتشریعات

واالتفاقیات والعقود المستمدة منھا.

الباب الخامس: العقوبات واألحكام الختامیة

تقوم اإلدارة المختصة بإخطار المستثمر غیر القطري عند مخالفتھ ألي حكم من أحكام ھذا القانون، لتصحیح المخالفة خالل
مدة ال تجاوز ثالثة أشھر من تاریخ اإلخطار، وفي حالة عدم تصحیح المخالفة تقوم اإلدارة المختصة بإلغاء الترخیص الصادر

للمشروع ومحو قید الشركة أو الفرع بحسب األحوال بالسجل التجاري، مع إخطار الجھات الحكومیة ذات الصلة بمشروع
االستثمار التخاذ إجراءاتھا بشأنھ. 

ولصاحب الشأن أن یتظلم إلى الوزیر من قرار إلغاء الترخیص ومحو قید الشركة أو الفرع، وتسري بشأن التظلم ذات األحكام
واإلجراءات المنصوص علیھا في المادة (3) من ھذا القانون.

المادة 17

المادة 19

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77217&LawID=7880&language=ar
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المادة 20

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي ال تزید على (500,000) خمسمائة ألف لایر،
كل من یزاول أو یشترك في نشاط اقتصادي بالمخالفة ألحكام ھذا القانون.

المادة 21

یعاقب الشخص المعنوي بالعقوبة المنصوص علیھا في المادة السابقة، عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام ھذا القانون،
إذا ارتكبت الجریمة من أحد العاملین لدیھ باسمھ أو لحسابھ، مع عدم اإلخالل بالمسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعي التابع لھ.

المادة 22

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

المادة 23

تُحدد بقرار من الوزیر رسوم الخدمات التي تؤدى وفقاً ألحكام ھذا القانون.

المادة 24

یُصدر الوزیر الالئحة التنفیذیة وكافة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون، ولحین صدورھا یستمر العمل
بالقرارات المعمول بھا حالیاً بما ال یتعارض مع أحكامھ.

المادة 25

ال تسري أحكام ھذا القانون على: 
1- الشركات واألفراد الذین تُسند الدولة إلیھم استخراج أو استغالل أو إدارة مصادر الثروة الطبیعیة، بموجب امتیاز أو اتفاق

خاص، إال بالقدر الذي ال یتعارض مع ما تضمنتھ أحكام عقد االمتیاز أو االتفاق الخاص. 
2- الشركات التي تؤسسھا أو تساھم فیھا الحكومة وغیرھا من المؤسسات والھیئات العامة، والشركات التي تُساھم فیھا الدولة

بنسبة ال تقل عن (51%) أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء، باالشتراك مع مستثمرین غیر قطریین، وفقاً ألحكام
قانون الشركات التجاریة المشار إلیھ. 

3- الشركات واألفراد المرخص لھم من قطر للبترول بإجراء أي من العملیات البترولیة، أو التي تستھدف االستثمار في قطاع
النفط والغاز والبتروكیماویات.
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المادة 26

یُلغى القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إلیھ.

المادة 27

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