قــوانــيــن االســتــثــمــار األجــنــبــي
دولــــــة قــطــر

القانون رقم (4222 )35م
بتنظيم استثمار رأس المال األجنبي في النشاط االقتصادي

الباب األول
تعريفات
مادة <3
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالٌة ،المعانً الموضحة قرٌن كل
منها ،مالم ٌقتض السٌاق معنى آخر
الوزارة ،وزارة المالٌة واالقتصاد والتجارة
الوزٌر ،وزٌر المالٌة واالقتصاد والتجارة
المستثمرون األجانب األشخاص غٌر القطرٌٌن ،الطبٌعٌون منهم أو المعنٌون الذٌن ٌقومون
باستثمار أموالهم فً أحد المشروعات المصرح باالستثمار المباشر فٌها من قبل الدولة وفقا ً
ألحكام هذا القانون .
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رأس المال األجنبً المستثمر :ما ٌستثمره المستثمرون األجانب من أموال نقدٌة أو عٌنٌة
أو حقوق لها قٌمة مالٌة فً دولة قطر بما فً ذلك :
أ) النقد المحول إلى الدولة عن طرق البنوك والشركات المالٌة المرخصة .
ب) الموجودات العٌنٌة المستوردة ألغراض االستثمار وفقا ً ألحكام القانون .
ج) األرباح العائدة واالحتٌاطات الناتجة عن استثمار رأس المال األجنبً فً المشروع إذا
تم بها زٌادة رأس مال هذا المشروع أو إذا استثمرت فً أحد المشروعات المسموح بها
وفقا ً ألحكام هذا القانون .
د) الحقوق المعنوٌة كالتراخٌص ،وبراءات االختراع والعالمات التجارٌة المسجلة بالدولة
االستثمار األجنبً :رأس المال األجنبً المستثمر فً أحد األنشطة المسموح بها وفقا ً
ألحكام هذا القانون .
الباب الثاني
استثمار رأس المال األجنبي
مادة <4
أ) مع مراعاة أحكام البند ( )2من هذه المادةٌ ،جوز للمستثمرٌن األجانب االستثمار فً
جمٌع قطاعات االقتصاد لوطنً بشرط أن ٌكون لهم شرٌك أو شركاء قطرٌون ال تقل
مساهمتهم عن  %51من رأس المال ،وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحٌح وفقا ً
ألحكام القانون .
ب) ومع ذلك ٌجوز بقرار من الوزٌر السماح للمستثمرٌن األجانب بتجاوز نسبة
مساهماتهم من  %49وحتى  %100من رأس مال المشروع فً مجاالت الزراعة
والصناعة والصحة والتعلٌم والسٌاحة ةتنمٌة واستغالل الموارد الطبٌعٌة أو الطاقة أو
التعدٌن ،بشرط أن تتماشى مع خطة التنمٌة فً الدولة وعلى أن ٌراعى تفضٌل
المشروعات التً تحقق االستغالل األمثل للمواد الخام المتاحة محلٌاً ،والصناعات
التصدٌرٌة أو التً تقدم منتجا ً جدٌداً أو تستخدم تقنٌة حدٌثة ،وكذلك المشروعات التً تعمل
على توطٌن صناعات ذات شهرة عالمٌة ،والمشروعات التً تهتم بالكوادر الوطنٌة
وتؤهٌلها .
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ج) ٌحظر على االستثمارات األجنبٌة المشار الٌها فً البندٌن السابقٌن االستثمار فً
مجاالت البنوك وشركات التؤمٌن وكذلك فً مجال الوكاالت التجارٌة وشراء العقارات
مادة <5
ٌجوز للوزٌر بعد التشاور مع الجهة المختصة الترخٌص للشركات األجنبٌة المرتبطة
بعقود أعمال فً الدولة بتنفٌذ عقودها إذا كان ذلك ٌحقق أداء خدمة أو منفعة عامة .
مادة <6
فٌما لم ٌرد بشؤنه نص خاص فً هذا القانون تتبع فً شؤنه حصول المستثمر األجنبً على
التراخٌص الالزمة لمزاولة أي من األنشطة المسموح له باالستثمار فٌها ،أحكام القوانٌن
المعمول بها فً الدولة بالنسبة لهذا النشاط .

الباب الثالث
حوافز االستثمار
مادة <7
ٌجوز تخصٌص األرض الالزمة للمستثمر األجنبً إلقامة مشروعه االستثماري ،وذلك
بطرٌق اإلٌجار لمدة طوٌلة ال تزٌد عن  50سنة قابلة للتجدٌد .

مادة <8
للمستثمر األجنبً أن ٌستورد لمشروعه االستثماري ما ٌحتاج إلٌه فً إنشاء المشروع أو
تشغٌله أو التوسع فٌه ،وذلك وفقا ً للقوانٌن المعمول بها فً الدولة .
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مادة <9
ٌجوز للوزارة :
أ) إعفاء رأس المال األجنبً المستثمر فً المجاالت المنصوص علٌها فً المادة )(2من
هذا القانون من ضرٌبة الدخل لمدة ال تزٌد على عشرة سنوات من تارٌخ تشغٌل المشروع
االستثماري .
ب) منح مشروعات االستثمار األجنبً إعفاء جمركٌا ً بالنسبة لوارداتها من اآلالت
والمعدات الالزمة إلنشائها .
ج) منح مشروعات االستثمار األجنبً فً مجال الصناعة إعفاء جمركٌا ً على وارداتها من
المواد األولٌة والنصف مصنعة الالزمة لإلنتاج التً تتوافر فً األسواق المحلٌة .
مادة <:
أ) ال تخضع االستثمارات األجنبٌة ،سواء بطرٌقة مباشرة أو غٌر مباشرة ،لنزع الملكٌة أو
ألي إجراء ذي أثر مماثل ،ما لم ٌكن ذلك للمنفعة العامة ،وبطرٌقة غٌر تمٌٌزٌة ،ولقاء
تعوٌض سرٌع ومناسب وفقا ً لإلجراءات القانونٌة والمبادئ العامة المنصوص علٌها فً
البند ( )20من هذه المادة .
ب) ٌكون التعوٌض معادالً للقٌمة االقتصادٌة الحقٌقٌة لالستثمار المنزوع ملكٌته وقت نزع
الملكٌة أو اإلعالن عنه ،وٌقدر وفقا ً لوضع اقتصادي عادي وسابق على أي تهدٌد بنزع
الملكٌة ،وٌدفع التعوٌض المستحق دون تؤخٌر ،وٌكون متمتعا ً بحرٌة التحوٌل وٌنتج عن
هذا التعوٌض حتى تارٌخ السداد فوائد تحسب تبعا ً لسعر الفائدة السائد فً الدولة
مادة ;<
أ) للمستثمرٌن األجانب حرٌة القٌام بجمٌع التحوٌالت الخاصة باستثماراتهم من والى
الخارج دون تؤخٌر ،وتشمل هذه التحوٌالت
)1عائدات االستثمار .
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 )2حصٌلة بٌع أو تصفٌة كل أو بعض االستثمار .
 )3حصٌلة المبالغ الناتجة عن تسوٌة منازعات االستثمار .
 )4التعوٌض المنصوص علٌه فً المادة ( )8من هذا القانون .
ب) تتم التحوٌالت بؤي عملة قابلة للتحوٌل ،بسعر الصرف الساري فً تارٌخ التحوٌل
مادة <32
ٌحق للمستثمر األجنبً نقل ملكٌة استثماره لمستثمر آخر أجنبً أو وطنً أو التخلً عنه
لشرٌكه الوطنً فً حالة المشاركة ،على أن ٌتم ذلك وفقا ً للقوانٌن واألنظمة المعمول بها.
وفً هذه الحاالت تستمر معاملة االستثمار طبقا ً ألحكام هذه القانون ،على أن ٌواصل
المستثمر الجدٌد العمل فً المشروع وٌحل محل المستثمر السابق فً الحقوق وااللتزامات.
مادة <33
ٌجوز االتفاق على حل أي نزاع ٌنشؤ بٌن المستثمر األجنبً والغٌر بواسطة هٌئة تحكٌم
محلٌة أو دولٌة .
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة <34
ال تسري أحكام هذا القانون على :
أ) الشركات واألفراد الذٌن تسند إلٌهم استخراج أو استغالل أو إدارة مصادر الثروة
الطبٌعٌة ،بموجب امتٌاز أو اتفاق خاص ،إال بالقدر الذي ال ٌتعارض مع ما تتضمنه
أحكام عقد االمتٌاز أو االتفاق الخاص
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الشركات التً تإسسها أو التً تساهم فٌها الحكومة وغٌرها من المإسسات
ب)
العامة والهٌئات العامة ،باالشتراك مع مستثمرٌن أجانب وفقا ُ للمادة ( )90من قانون
الشركات التجارٌة المشار إلٌه .
مادة <35
على المستثمر األجنبً المحافظة على سالمة البٌئة من التلوث وااللتزام بالقوانٌن اللوائح
والتعلٌمات المتعلقة باألمن والصحة العامة ،وعدم اإلتٌان بما من شؤنه المساس بالنظام
العام للدولة واآلداب العامة .
مادة <36
ال تخل أحكام هذا القانون بالمزاٌا واإلعفاءات الضرٌبٌة وغٌرها من الضمانات والحوافز
المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ،وتظل هذه الشركات والمنشآت
محتفظة بتلك المزاٌا واإلعفاءات والضمانات والحوافز وذلك طبقا ً للتشرٌعات واالتفاقٌات
والعقود المستمدة منها .

الباب الخامس
العقوبات واألحكام الختامية
مادة <37
تقوم الوزارة بإخطار المستثمر األجنبً عند مخالفته ألي حكم من أحكام القانون ،بتصحٌح
المخالفة خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تارٌخ اإلخطار .
مادة <38
مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة أخرى أشد تنص علٌها قوانٌن أخرىٌ ،عاقب كل أجنبً ٌزاول
نشاطا ً اقتصادٌا ً بالمخالفة ألحكام هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسٌن ألف لاير وال تزٌد
على مائة ألف لاير ،كما ٌعاقب كل مواطن اشترك مع أجنبً فً هذا النشاط بذات العقوبة.
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مادة <39
ٌكون لموظفً الوزارة الفنٌٌن الذٌن ٌندبهم الوزٌر ،صفة مؤموري الضبط القضائً فً
ضبط واثبات الجرائم التً ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،ولهم
فً سبٌل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون وتفتٌشها واإلطالع على
مستنداتها وسجالتها .
مادة <3:
ٌلغى الرسوم بقانون رقم ( )25لسنة  1990المشار إلٌه ،كما ٌلغى كل حكم ٌخالف أحكام
هذا القانون .
مادة ;<3
ٌصدر الوزٌر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون ،بما فً ذلك تحدٌد
الرسوم .
مادة <42
على جمٌع الجهات المختصة ،كل فٌما ٌخصه ،تنفٌذ هذا القانون ،وٌعمل به من تارٌخ
نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
صدر فً الدٌوان األمٌري بتارٌخ  1421/7/19هـ الموافق2000/10/16 :م .

قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي
رقم  47لسنة  3;;2وتعديالته

المادة <3
(أ) ٌجوز لغٌر االشخاص القطرٌٌن  ،الطبٌعٌٌن منهم او المعنوٌٌن  ،االشتغال بالتجارة
والصناعة والزراعة والخدمات  .وٌشترط الشتغالهم بهذه االعمال  ،ان ٌكون لهم شرٌك
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او شركاء قطرٌون ال تقل مساهمتهم عن  %51من رأس المال وان تكون الشركة قد
اسست على وجه صحٌح  ،وفقا ألحكام قانون الشركات التجارٌة .
(ب) ٌجوز  ،بترخٌص من وزٌر االقتصاد والتجارة  ،بعد التشاور مع الجهة المختصة ،
لغٌر االشخاص القطرٌٌن الطبٌعٌٌن منهم او المعنوٌٌن االشتغال بؤعمال المقاوالت
بالشروط المنصوص علٌها فً الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باالضافة الى توافر أحد
الشرطٌن اآلتٌٌن :
 -1ان تكون هناك حاجة الى انشاء مثل هذه الشركات فً ضوء العرض والطلب .
 -2ان تكون هناك حاجة الى الخبرة والتقنٌة التً تقدمها مثل هذه الشركات .
المادة <4
ال ٌجوز لغٌر االشخاص القطرٌٌن  ،الطبٌعٌٌن منهم او المعنوٌٌن  ،االشتغال باالعمال
اآلتٌة :
 -1أعمال الوكاالت التجارٌة  ،وٌسري فً شؤن هذه الوكاالت احكام القانون الخاص بها .
 -2أعمال االستٌراد .
المادة <5
كما عدلت بالمادة الثانٌة من القانون رقم ( )9تارٌخ ( )25/6/1995استثناء من احكام
المادتٌن االولى والثانٌة من هذا القانون ٌ ،جوز بقرار من وزٌر المالٌة واالقتصاد
والتجارة  ،لغٌر االشخاص القطرٌٌن  ،الطبٌعٌٌن منهم او المعنوٌٌن ،استثمار اموالهم
ألغراض التنمٌة االقتصادٌة  ،او لتٌسٌر أداء خدمة عامة  ،او لتحقٌق منفعة عامة  ،سواء
كان ذلك فً مجال الصناعة او الزراعة  ،او التعدٌن او القوى المحركة  ،او السباحة او
مقاوالت االعمال  .كما ٌجوز لهم بذات االداة استٌراد المواد الالزمة لهذه المشروعات ،
التً ال ٌوجد مثٌل لها فً االسواق المحلٌة .
المادة <6
كما عدلت بالمادة الثانٌة من القانون رقم ( )9تارٌخ (ٌ )25/6/1995قدم طلب استصدار
قرار وزٌر المالٌة واالقتصاد والتجارة  ،المشار الٌه فً المادة السابقة  ،مرفقا به
المستندات المإٌدة له  .وٌصدر القرار خالل شهرٌن من تارٌخ تقدٌم الطلب .
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المادة <7
كما عدلت بالمادة الثانٌة من القانون رقم ( )9تارٌخ ( )25/6/1995ال ٌجوز لغٌر
القطري طلب استصدار القرار المشار الٌه  ،اذا كان المال المستثمر مملوكا له بالكامل ،
ما لم ٌعٌن له وكٌل خدمات قطري الجنسٌة  .فاذا كان الوكٌل شركة  ،تعٌن ان ٌكون كل
رأسمالها قطرٌا .
المادة <8
كما عدلت بالمادة الثانٌة من القانون رقم ( )9تارٌخ (ٌ ) 25/6/1995جب ان ٌشتمل
الطلب المقدم الستصدار القرار عل اسم الوكٌل  ،وان ٌرفق به نسخة من عقد الوكالة .
المادة <9
تقتصر اعمال وكٌل الخدمات على تسهٌل اتصال اصحاب االعمال غٌر القطرٌٌن
ومندوبٌهم بالجهات الرسمٌة  ،ومساعهدتهم علىتوفٌر السكن والعمال واتخاذ اإلجراءات
الالزمة بشؤن الحصول على التؤشٌرات المتعلقة بالدخول واإلقامة واستصدار التراخٌص
الالزمة التً ٌتطلبها أداء االعمال  ،وما الى ذلك من الخدمات التً ٌكلف بها  .وال ٌتحمل
وكٌل الخدمات أٌة مسئولٌة تتعلق بؤعمال موكلٌه .
المادة <:
ٌقدم طلب الترخٌص المشار الٌه فً الفقرة (ب) من المادة االولى الى وزٌر االقتصاد
والتجارة  ،مرفقا به المستندات المإٌدة له  .وتخطر وزارة االقتصاد والتجارة الطالب
بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل  .وٌجب ان ٌكون الرفض مسببا  .فإذا انقضت
مدة ثالثٌن ٌوما على تقدٌم الطلب دون ان ٌتلقى الطالب إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا .
وٌجوز لمن رفض طلبه ان ٌتظلم وفقا لما هو منصوص علٌه فً الفقرة الثانٌة من المادة
( )16من هذا القانون .
المادة ;<
استثناء من احكام المادة االولى من هذا القانون ٌ ،جوز لغٌر القطرٌٌن مزاولة الحرف
البسٌطة كالخٌاطة او الحالقة او الحدادة او السمكرة اوالتنجٌد او اعمال التصلٌح العادٌة ،
وغٌرها من الحرف المشابهة  .وٌصدر وزٌر االقتصاد والتجارة  ،بعد التشاور مع وزٌر
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العمل والشئون االجتماعٌة واإلسكان  ،قرارا بتحدٌد أنواع الحرف البسٌطة  .وٌشترط ان
تكون إقامة غٌر القطري صاحب الحرفة البسٌطة مشروعة  ،وال ٌجوز له ان ٌستعٌن
بؤكثر من عامل واحد عند االقتضاء  ،كما الٌجوز له تغٌٌر حرفته .

الباب الثاني
الســــجالت
المادة <32
تعد الجهة المختصة بوزارة االقتصاد والتجارة السجالت اآلتٌة :
 -1سجل المستوردٌن .
 -2سجل المقاولٌن .
 -3سجل الحرفٌٌن .
كما تعد سجالت لقٌد المشتغلٌن باالعمال االخرى المنصوص علٌها فً هذا القانون ،
وٌصدر باعتماد السجالت المذكورة قرار من وزٌر االقتصاد والتجارة .
المادة <33
ال تجوز مزاولة اعمال االستٌراد  ،او المقاوالت  ،او غٌرها من االعمال المنصوص
علٌها فً المواد ( )9( ، )3( ، )1من هذا القانون  ،إال لمن كان مقٌدا فً السجل الخاص
المعد لذلك وفقا للمادة السابقة .
المادة <34
ٌشترط فٌمن ٌقٌد اسمه فً احد السجالت المشار الٌها ما ٌلً  -1 :أال ٌقل سنه عن واحد
وعشرٌن سنة مٌالدٌة  -2 .أال ٌكون قد سبق الحكم علٌه نهائٌا فً جرٌمة مخلة بالشرف
ما لم ٌكن قد مضت على صدور الحكم او تنفٌذ العقوبة المحكوم بها ثالث سنوات كاملة .
 -3مراعاة نسبة المشاركة المتطلبة قانونا فً غٌر االحوال المنصوص علٌها فً المادتٌن
( )9( ، )3من هذا القانون .
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المادة <35
ال ٌجوز ان ٌقٌد بسجل المستوردٌن  ،او المقاولٌن اصحاب المخابز او اصحاب الحرف
البسٌطة .
المادة <36
ٌجب ان ٌتضمن سجل الحرفٌٌن بٌانا بؤسماء الكفالء والمكفولٌن ومحل اقامة كل منهم .
المادة <37
ٌقدم طلب القٌد  ،فً احد السجالت على النموذج الذي تعده وزارة االقتصاد والتجارة لذلك
 ،وٌجب ان ٌكون مشفوعا بالمستندات المإٌدة له .
المادة <38
تخطر وزارة االقتصاد والتجارة طالب القٌد بقبول طلبه او رفضه بموجب كتاب مسجل ،
وٌجب ان ٌكون الرفض مسببا ،فإذا انقضت مدة ثالثٌن ٌوما على تقدٌم الطلب دون ان
ٌتلقى طالب القٌد إخطارا اعتبر طلبه مرفوضا  .وٌجوز لمن رفض طلبه ان ٌتظلم لوزٌر
االقتصاد والتجارة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسلمه اإلخطار برفض طلبه او من تارٌخ
اعتبار طلبه مرفوضا  ،وٌكون قرار الوزٌر فً التظلم نهائٌا  ،وال ٌجوز الطعن فٌه امام
أٌة جهة اخرى .
المادة <39
تمنح وزارة االقتصاد والتجارة كل من ٌقٌد فً احد السجالت شهادة تثبت ذلك  ،وعلٌها
إخطار غرفة تجارة وصناعة قطر باسم من ٌتم قٌده فً السجل االول أو الثانً  ،وإخطار
وزارة العمل والشئون االجتماعٌة واإلسكان باسم من ٌتم قٌده فً السجل الثالث  ،مع ذكر
بٌانات القٌد وكل ما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت .
المادة <3:
لوزارة االقتصاد والتجارة ان تشطب قٌد اسم من تم قٌده فً أحد السجالت متى فقد احد
شروط القٌد او ثبت ان القٌد تم بناء على بٌانات او مستندات غٌر صحٌحة  .وتخطر
وزارة االقتصاد والتجارة من تقرر شطب قٌده من السجل بموجب كتاب مسجل بقرار
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الشطب  .وٌجوز له التظلم لوزٌر االقتصاد والتجارة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تسلمه
اإلخطار  .وٌكون قرار الوزٌر فً التظلم نهائٌا  ،وال ٌجوز الطعن فٌه امام أٌة جهة
أخرى .
الباب الثالث
أحكــام عامـــة
المادة ;<3
ال ٌجوز لغٌر القطرٌٌن ان ٌساهموا فً شركات المساهمة  ،على انه ال ٌجوز استثنا ًء  ،ان
ٌكون بعض الشركاء فً شركات المساهمة غٌر قطرٌٌن  ،وذلك فً الحالتٌن المنصوص
علٌهما فً المادة ( )88من قانون الشركات التجارٌة وفقا لألحكام الواردة فٌها .
المادة <42
ٌعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخلٌج العربٌة معاملة المواطنٌن القطرٌٌن  ،دون
تفرقة او تمٌٌز فً مجال حرٌة ممارسة النشاط االقتصادي  ،وذلك وفقا للقوانٌن الصادرة
او التً تصدر فً هذا الشؤن  ،تنفٌذا ألحكام االتفاقٌة االقتصادٌة الموحدة بٌن دول مجلس
التعاون لدول الخلٌج العربٌة .
المادة <43
على االشخاص غٌر القطرٌٌن الذٌن ٌشتغلون بؤعمال الوكاالت التجارٌة او االستٌراد ،
تصفٌة رإوس اموالهم خالل مدة تنتهً فً  ، 9/5/1991وٌجب على الشركاء غٌر
القطرٌٌن فً الشركات القائمة  ،تصفٌة حصصهم خالل نفس المدة  .وإذا لم تتم خالل
المدة المعٌنة فً الفقرة السابقة  ،احالت وزارة االقتصاد والتجارة االمر الى المحكمة
المدنٌة  ،إلجراء التصفٌة جبرا .
المادة <44
على الشركات القائمة وقت نشر هذا القانون  ،التً ٌشارك فٌها رأس مال غٌر قطري  ،ان
توفق أوضاعها وفقا ألحكامه خالل ستة اشهر من تارٌخ العمل به .
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المادة <45
ٌجب على المدٌر المسئول فً الشركات المشار الٌها فً المادة االولى من هذا القانون ،
وكذلك على سائر الشركاء ان ٌقدموا الى الجهة المختصة بوزارة االقتصاد والتجارة بٌانا
سنوٌا ٌشتمل على مٌزانٌة الشركة  ،وحصة كل شرٌك فٌها .
المادة <46
ال تسري أحكام هذا القانون على :
 -1الشركات واالفراد الذٌن تسند الٌهم الدولة استخراج او استغالل او إدارة مصادر
الثروة الطبٌعٌة  ،بموجب امتٌاز او اتفاق خاص .
 -2الشركات التً تإسسها او تساهم فٌها الحكومة وغٌرها من المإسسات العامة والهٌئات
العامة  ،باالشتراك مع اشخاص طبٌعٌٌن او معنوٌٌن غٌر قطرٌٌن  ،وفقا للمادة ( )90من
قانون الشركات التجارٌة .
 -3البنوك وشركات التؤمٌن  ،وتسري فً شؤنها احكام القوانٌن الخاصة بها  -4 .عملٌات
استٌراد السلع بقصد استعمالها استعماال شخصٌا  ،ال بقصد عرضها للبٌع او التداول .
وٌجب ان ٌصدر مرسوم باالمتٌاز او االتفاق الخاص او بتؤسٌس الشركات  ،وذلك فً
الحاالت المشار الٌها فً البندٌن ( )1و ( )2من هذه المادة .
المادة <47
تعد من النظام العام االحكام الواردة فً هذا القانون  ،التً تنظم استثمار االموال غٌر
القطرٌة فً النشاط االقتصادي  ،وكل اتفاق ٌخالف ذلك ٌكون باطال وال ٌعتد به .

الباب الرابع
العقوبات واالحكام الختامية
المادة <48
مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها قانون آخر ٌعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ستة
اشهر وبغرامة ال تزٌد على عشرة آالف لاير او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من خالف
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أحكام المواد ((19) . ،(12) ،) 11( ، )9( ، )5( ، )3( ، )2( ، )1وفً حالة العود
ٌضاعف الحد االقصى للعقوبة  ،فضال عن جواز الحكم بغلق المنشؤة .
المادة <49
مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها قانون آخر ٌ ،عاقب بالحبس مدة ال تجاوز
ثالثة اشهر وبغرامة ال تزٌد على خمسة آالف لاير بإحدى هاتٌن العقوبتٌن :
 -1كل من قدم عمدا لوزارة االقتصاد والتجارة بٌانات غٌر صحٌحة خاصة بملكٌة المنشؤة
ألصحابها الظاهرٌن او بمشاركة رأس المال غٌر القطري فٌها .
 -2كل من قدم عمدا لوزارة االقتصاد والتجارة بٌانات غٌر صحٌحة خاصة بالقٌد فً
السجالت المشار الٌها فً المادة ( )10او بتعدٌل بٌانات القٌد او بشطبه  .وفً حالة الحكم
باالدانة  ،تؤمر المحكمة بتصحٌح البٌانات وفقا لالوضاع وفً المواعٌد التً تحددها .
 -3كل من خالف أي حكم آخر من احكام هذا القانون .
المادة <4:
مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة اشد ٌنص علٌها قانون آخر ٌ ،عاقب بالحبس مدة ال تجاوز
ثالث سنوات وبغرامة ال تزٌد على ثالثٌن الف لاير او بإحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من :
 -1باشر عمال من اعمال االستٌراد بناء على مستندات او اوراق او عالمات مزورة او
صورٌة مع علمه بتزوٌرها او صورٌتها .
 -2تستر على اي عمل من اعمال االستٌراد المنصوص علٌها فً الفقرة السابقة من هذه
المادة .وفً جمٌع االحوال تحكم المحكمة  ،فً حالة االدانة بمصادرة البضائع والسلع
والمواد موضوع الجرٌمة .
المادة ;<4
ٌصدر وزٌر االقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات لتنفٌذ هذا القانون  ،وٌشمل بوجه خاص
ما ٌؤتً :
 -1تحدٌد الرسوم الخاصة بطلبات القٌد فً السجالت وتعدٌل البٌانات الواردة بها
والحصول على الشهادات وشطب القٌد.
 -2تحدٌد المستندات المطلوبة للقٌد فً السجالت .
 -3إعداد نماذج الطلبات وبٌانات السجالت وصور الشهادات .
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 -4تنظٌم سٌر العمل وطرٌقة مسك السجالت واالطالع علٌها .
المادة <52
ٌكون لموظفً وزارة االقتصاد والتجارة الفنٌٌن الذٌن ٌندبهم الوزٌر صفة مؤموري الضبط
القضائً فً ضبط وإثبات الجرائم التً ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له  ،ولهم فً سبٌل ذلك حق دخول المحال والمنشآت الخاضعة لهذا القانون
وتفتٌشها واالطالع على مستنداتها وسجالتها .
المادة <53
ٌلغى القانون رقم ( )3لسنة  ، 1985والقانون رقم ( )10لسنة  ، 1989المشار إلٌهما ،
كما ٌلغى كل حكم ٌخالف احكام هذا القانون  .وٌستمر العمل بالالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم
( )3لسنة  ، 1985فٌما ال ٌتعارض مع احكام هذا القانون  ،الى ان تصدر اللوائح المشار
إلٌها فً المادة (.)29
المادة <54
على جمٌع الجهات المختصة  ،كل فٌما ٌخصه  ،تنفٌذ هذا القانون  .وٌعمل به بعد ثالثٌن
ٌوما من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة  .خلٌفة بن حمد آل ثانً أمٌر دولة قطر.
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