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المواد

في تطبیق أحكام ھذا القرار، تكون للكلمتین والعبارة 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.

المادة 2

مع عدم اإلخالل بالتشریعات الخاصة بتنظیم ممارسة غیر القطریین لألعمال التجاریة والمھن، وأحكام المادة (4) من القانون
رقم (1) لسنة 2019 المشار إلیھ، یجوز للمستثمر غیر القطري االستثمار في جمیع القطاعات االقتصادیة حتى نسبة

قرار وزیر التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020 بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم (1) لسنة
2019 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي

•عدد المواد: 4•التاریخ: 08/06/2020 الموافق 08/06/2020 ھجري•رقم: 44•النوع: قرار وزاريبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق

نسخة الجریدة الرسمیة  •تاریخ النشر: 11/06/2020 الموافق 19/10/1441 ھجري•العدد: 10الجریدة الرسمیة :
•الصفحة من: 116

 

وزیر التجارة والصناعة، 
بعد االطالع على القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي، 

وعلى القرار األمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،  
وعلى القرار األمیري رقم (12) لسنة 2019 بالھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة، 

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع ھذا القرار في اجتماعھ العادي (19) لعام 2020، المنعقد بتاریخ 6/5/2020، 
قرر ما یلي:

المواد

المادة 1

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=77218&LawID=7880&language=ar
https://almeezan.qa/ClarificationsNoteDetails.aspx?id=18285&language=ar
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7880&language=ar
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=715&language=ar
https://almeezan.qa/LawPage.aspx?id=7933&language=ar
https://almeezan.qa/index.html


3/15/2021 قرار وزیر التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020 بالالئحة التنفیذیة للقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظیم استثمار رأس المال غیر القطري في النشاط االقتصادي

https://almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=8361&TYPE=PRINT&language=ar 2/3

(100%) من رأس المال، وذلك وفقاً لما یلي: 
أوالً: بالنسبة للشخص الطبیعي: 

أال یكون قد صدر ضده حكم نھائي في جنایة أو جریمة مخلة بالشرف أو األمانة، ما لم یكن قد رد إلیھ اعتباره. 
ثانیاً: بالنسبة للشخص المعنوي: 

1- أن یكون شركة مؤسسة وفقاً لقانون البلد الذي یوجد بھ مقره الرئیسي. 
2- أن یتوافق النشاط الذي یطلب االستثمار فیھ، مع أغراضھ. 

وفي جمیع األحوال یجب على المستثمر غیر القطري أن یقدم ما یفید توافر الشروط السابقة بموجب مستندات موثقة ومصدق
علیھا من الجھة المختصة بدولة المركز الرئیسي ومن وزارة الخارجیة القطریة. 

ثالثاً: بالنسبة لمشروع االستثمار غیر القطري، یجب توافر ما یلي: 
1- أن یكون نشاط المشروع من بین قائمة األنشطة التي یعتمدھا الوزیر، بناًء على اقتراح اإلدارة المختصة. 

2- أن یُقدم المستثمر غیر القطري وصفاً للنشاط وخطة العمل والخطة المالیة للمشروع. 
3- أن یُقدم المستثمر غیر القطري تعھداً مكتوباً بتحملھ لجمیع االلتزامات الناشئة عن المشروع، وأن یبدأ مشروعھ في موعد

ال یجاوز األجل الذي تحدده اإلدارة المختصة وإال اعتبر قرار الموافقة على المشروع ملغیاً.

المادة 3

تُحدد آلیة البت في طلبات المستثمرین غیر القطریین بتجاوز مساھماتھم نسبة (49%) من رأس المال، وفقاً لما یلي: 
1- یقدم طلب المستثمر إلى اإلدارة المختصة، على النموذج الذي تعده لھذا الغرض، مرفقاً بھ المستندات المؤیدة لھ وفقاً لما

تحدده اإلدارة المختصة استیفاء لمتطلبات الوزارة وغیرھا من الجھات المعنیة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. 
2- تقید اإلدارة المختصة الطلب في سجل خاص یُعد لدیھا لھذا الغرض ویُدون فیھ تاریخ الطلب ورقمھ المسلسل واسم مقدمھ

وموضوع الطلب وبیان المستندات المرفقة بھ. 
3- یحال الطلب إلى الجھات المعنیة إلصدار الموافقات الخاصة بھا وفقاً للتشریعات التي تطبقھا ھذه الجھات. 

4- على الجھات المعنیة الرد على الطلب خالل المدة المحددة وفقاً لمتطلبات مؤشرات األداء الرئیسیة للخدمة المتفق علیھا بین
اإلدارة المختصة والجھات المعنیة. 

5- على اإلدارة المختصة إصدار قرارھا بالبت في الطلب خالل خمسة عشر یوماً من تاریخ استیفاء المستندات المطلوبة،
وإخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب مسجل أو بأي وسیلة أخرى تفید العلم، ویعتبر مضي ھذه المدة دون رد رفضاً ضمنیاً

للطلب. 
6- في حال الموافقة على الطلب تقوم اإلدارة المختصة، بما یلي: 

أ- قید قرار الموافقة على الطلب في السجل المنصوص علیھ بالبند (2) من ھذه المادة. 
ب- إخطار الوحدة االداریة المختصة بالسجل التجاري في الوزارة، بقرار الموافقة مرفقاً بھ موافقات الجھات المعنیة على

الطلب. 
ج- إخطار صاحب الشأن بقرار الموافقة وفقاً ألحكام البند (5) من ھذه المادة، التخاذ إجراءات قید الشركة التي ستتولى تنفیذ

المشروع، في السجل التجاري.

المادة 4

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