
2002حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانون  –قطر   

 1حة الصف
 

 2002لسنة  7قانون رقم 
 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة 

 

 أمري دولة قطر،حنن محد بن خليفة آل ثاين 

 ( منه،11) (،23(، )22بعد االطالع على النظام األساسي املؤقت املعدل، وخباصة على املواد )

له، وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر  لقوانني املعدلة، وا1791( لسنة 13وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم )
 بشأن املطبوعات والنشر، 1797( لسنة 8املعدلة له، وعلى القانون رقم ) ، والقوانني1791( لسنة 11بالقانون رقم )

( لسنة 11رسوم بقانون رقم )بشأن إيداع املصنفات يف دار الكتب القطرية، وعلى امل 1782( لسنة 13وعلى املرسوم بقانون رقم )
 الدعاية واإلعالن والعالقات العامة واإلنتاج الفين واملصنفات الفنية، بشأن تنظيم ممارسة أنشطة 1772

 وتعيني اختصاصاهتا،بتنظيم وزارة املالية واالقتصاد والتجارة  1772( لسنة 22وعلى املرسوم بقانون رقم )

بإنشاء  1779( لسنة 11وعلى القانون رقم )بشأن محاية املصنفات الفكرية وحقوق املؤلف،  1771( لسنة 21وعلى القانون رقم )
 بتعديل تشكيل جملس الوزراء، 2002( لسنة 1وعلى األمر األمريي رقم )اهليئة العامة القطرية لإلذاعة والتلفزيون، 

 العربية حلماية حقوق املؤلف،ىل االتفاقية باملوافقة على انضمام دولة قطر إ 1781( لسنة 10وعلى املرسوم رقم )

إنشاء منظمة التجارة العاملية واالتفاقيات التجارية بالتصديق على انضمام دولة قطر إىل اتفاقية  1771( لسنة 23وعلى املرسوم رقم )
 املتعددة األطراف امللحقة هبا،

 وعلى اقرتاح وزير االقتصاد والتجارة،

 ملقدم من جملس الوزراء،وعلى مشروع القانون ا

 وبعد أخذ رأي جملس الشورى،

 

 قررنا القانون اآليت:



2002حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانون  –قطر   

 2حة الصف
 

 

 الباب األول: تعاريف

 1المادة 

 :يف تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، املعاين قرين كل منها، ما مل يقتض السياق معىن آخر

 .وزارة االقتصاد والتجارة الوزارة:

 .وزير االقتصاد والتجارة الوزير:

 .مكتب محاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة المكتب:

 .كل عمل أديب أو فين مبتكر  المصنف:

 .الشخص الطبيعي الذي ابتكر املصنف المؤلف:

 .السنة امليالدية السنة:

ة املؤلف أو مالك حقوق املؤلف توفري نسخ كافية من املصنف أو من التسجيل السمعي لتلبية حاجات اجلمهور وذلك مبوافق النشر:
 .أو منتج التسجيل السمعي

إعداد نسخة واحدة أو أكثر من املصنف وذلك عن طريق الطباعة أو الرسم أو احلفر، أو التصوير الفوتوغرايف أو الصب  االستنساخ:
 .ينيف قوالب أو بأي وسيلة ويف أي شكل آخر مبا يف ذلك التحزين الدائم أو املؤقت يف شكل إلكرتو 

مصنف يتألف من سلسلة من الصور املرتابطة اليت تعطي انطباعاً بوجود حركة وتكون مصحوبة بالصوت  المصنف السمعي البصري:
 .وقابلة للمشاهدة، والسماع إذا كانت مصحوبة بالصوت

الصوت أو األداء أو كل تثبيت مسعي حبت ألداء أو صوت معني بغض النظر عن الطريقة اليت يُبث بواسطتها   التسجيل السمعي:
 .الدعامة اليت يدرج فيها. وال يشمل ذلك التثبيت للصوت املصاحب للمصنف السمعي البصري

 .الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي يتخذ مبادرة صنع املصنف السمعي البصري أو التسجيل السمعي المنتج:
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طريق اإلرسال الالسلكي مبا يف ذلك اإلرسال عرب القمر  نقل املصنف أو األداء أو التسجيل الصويت إىل اجلمهور عن اإلذاعة:
 ل(.الساتالصناعي )

املصنف الذي يساهم فيه عدة أشخاص طبيعيني، مببادرة شخص طبيعي أو معنوي وحتت إشرافه حبيث يستحيل  المصنف الجماعي:
 .عنويفصل عمل كل مساهم ومتييزه على حدة، ويتم نشر املصنف باسم هذا الشخص الطبيعي أو امل

 .املصنف الذي يساهم يف إخراجه مؤلفان إثنان أو أكثر وميكن فصل عمل كل منهم ومتييزه على حده المصنف المشترك:

ابتكار فين له وظيفة مفيدة أو يدرج يف سلعة مفيدة سواء أكان من مصنفات احلرف اليدوية أو من  مصنف الفنون التطبيقية:
 .املنتجات الصناعية

إرسال املصنف أو األداء أو التسجيل السمعي أو الربنامج اإلذاعي بالصورة أو بالصوت أو باالثنني معاً عرب  ور:النقل إلى الجمه
 .األسالك أو بواسطة اإلرسال الالسلكي

 :أحد األشخاص التالية مالك حق المؤلف:

 املؤلف 
  الشخص الطبيعي أو املعنوي غري املؤلفالشخص الطبيعي أو املعنوي الذي تقررت له أصاًل احلقوق املالية إذا كان هذا. 
 الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي نقلت له ملكية احلقوق املالية. 

املغنون واملوسيقيون وكل من يغين أو يلقي أو يتلو أو ميثل أو يؤدي بأي طريقة أخرى مصنفات أدبية أو فنية أو أشكاالً  فنانو األداء:
 .من التعبري الفولكلوري

أداء مصنف بالتالوة أو العرض أو العزف أو الرقص أو التمثيل أو غري ذلك عن طريق األداء املباشر أو بواسطة أي  ني:األداء العل
 .جهاز أو أي وسيلة إذا مت يف مكان يكون فيه أشخاص من خارج وسط األسرة العادي أو حميطها االجتماعي املباشر

 .ء ومنتجي التسجيالت السمعية وهيئات اإلذاعةاحلقوق اليت حتمي فناين األدا الحقوق المجاورة:

كل تعبري يتمثل يف عناصر متميزة للرتاث التقليدي الفين الذي نشأ أو استمر يف أراضي دولة قطر ويعكس تراثها   الفولكلور الوطني:
 :الفين، وبوجه خاص التعبريات اآلتية

 .التعبريات الشفوية مثل احلكايات واألشعار الشعبية واألحاجي .1
 .التعبريات املوسيقية مثل األغاين الشعبية املصحوبة مبوسيقى .2
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 .التعبريات احلركية مثل الرقصات الشعبية واملسرحيات واألشكال الفنية والطقوس .2
 :التعبريات امللموسة مثل .3

منتجات الفن الشعيب وبوجه خاص الرسومات باخلطوط، واأللوان، واحلفر، والنحت، واخلزف، والطني، واملصنفات  .أ 
املصنوعة من اخلشب، واملوزاييك، واملعدن، واجلواهر، واحلقائب املنسوجة يدوياً، وأشغال اإلبرة، واملنسوجات، 

 .والسجاد، وامللبوسات
 .اآلالت املوسيقية .ب 
 .األشكال املعمارية .ج 

 الباب الثاني: نطاق وأحكام الحماية

 2المادة 

املبتكرة يف اآلداب والفنون، أياً كانت قيمة هذه املصنفات أو نوعيتها، أو  يتمتع باحلماية املقررة يف هذا القانون مؤلفو املصنفات
 .الغرض من تأليفها، أو طريقة التعبري عنها

 :وتشمل هذه احلماية بوجه خاص ما يلي

 .الكتب والكتيبات وغريها من املواد املكتوبة .1
 .كاألشعار واألناشيداملصنفات اليت تلقى شفاهة كاحملاضرات واخلطب واملواعظ وما مياثلها،   .2
 .املؤلفات املسرحية واملسرحيات املوسيقية .2
 .املصنفات املوسيقية، سواء كانت مصحوبة بكلمات أو بدوهنا .3
 .مصنفات تصميم احلركات اإليقاعية والتمثيل اإلميائي .1
 .املصنفات السمعية والبصرية .1
 .املصنفات الفوتوغرافية أو ما مياثلها .9
 .اء كانت حرفية يدوية أو صناعيةمصنفات الفنون التطبيقية، سو  .8
مصنفات الرسم والتصوير باخلطوط واأللوان، والعمارة والنحت والفنون الزخرفية، واحلفر والتصميمات واملخططات  .7

 .واجملسمات اجلغرافية والطبوغرافية
 .برامج احلاسب اآليل .10

 .كما تشمل احلماية عنوان املصنف إذا كان مبتكراً 
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 3المادة 

 :ماية املنصوص عليها يف املادة السابقة، تتمتع باحلماية املصنفات املشتقة التاليةمع مراعاة احل

 .مصنفات الرتمجة والتلخيص والتعديل والشرح وغريها من التحويرات .1
 .جمموعة املوضوعات واملختارات إذا كانت مبتكرة من حيث انتقاء املواد أو ترتيبها .2
 .ات مبتكرة بسبب ترتيبها، أو اختيار حمتوياهتاقواعد البيانات، إذا ما كانت هذه اجملموع .2
 .جمموعة املصنفات والتعبريات الفلوكلورية، إذا ما كانت هذه اجملموعات مبتكرة بسبب ترتيبها أو اختيار حمتوياهتا .3

 4المادة 

 :ال تتمتع باحلماية املقررة مبوجب هذا القانون األعمال التالية

ات اهليئات اإلدارية، واالتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرمسية، وكذلك الرتمجات التشريعات واألحكام القضائية، وقرار  .1
 .الرمسية هلا

 .األخبار اليومية وغريها من األخبار اليت تتصف بكوهنا جمرد معلومات صحفية .2
 املبتكر عن أي منها األفكار واإلجراءات وأساليب العمل واملفاهيم الرياضية، واملبادئ واحلقائق اجملردة، ومع ذلك يعترب .2

 .مشمواًل باحلماية

 5المادة 

 :تسري أحكام هذا القانون على ما يلي

 .مصنفات املؤلفني القطريني اليت تنشر داخل الدولة أو خارجها .1
املصنفات اليت تنشر ألول مرة داخل الدولة، واملصنفات اليت نشرت للمرة األوىل يف دولة أخرى مث نشرت أيضاً يف قطر  .2

 .لة مدهتا ثالثون يوماً من تاريخ النشر األول بغض النظر عن جنسية مؤلفيها أو حمال إقامتهمخالل مه
 .املصنفات السمعية البصرية اليت يكون املقر الرئيسي ملنتجها أو حمل إقامته يف قطر .2
 .رى تقع يف قطرمصنفات الفن املعماري املشيدة يف قطر، أو أي أعمال فنية أخرى مدجمة يف بناء أو يف أي أبنية أخ .3

كما تسري أيضاً أحكام هذا القانون على املصنفات املنصوص على محايتها مبوجب أي اتفاقية دولية، أو أي اتفاق تكون دولة قطر 
 .طرفاً فيه، ووفقاً ألحكامه
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 6المادة 

 :ال يصرح بنشر أو عرض أو تداول أي مصنف، أياً كان نوعه، ما مل يرفق به ما يلي

 .أ تبني اسم املؤلف أو من مت التنازل له عن حق االستغاللشهادة من املنش .1
تصريح من املّورد أو مالكه بالعرض أو التداول، موضحاً فيه املنطقة اجلغرافية واملكانية اليت صرح بالعرض أو التداول يف  .2

 .نطاقها

 الباب الثالث: حقوق المؤلف المالية واألدبية

 الفصل األول: الحقوق المالية

 7المادة 

 :للمؤلف أو ملالك حق املؤلف، وحده دون غريه، احلق يف مباشرة األعمال التالية أو التصريح مبباشرهتا

 .استنساخ املصنف .1
 .ترمجة املصنف .2
 .اقتباس أو توزيع موسيقى، أو إجراء أي حتوير آخر، للمصنف .2
 .توزيع املصنف على اجلمهور من خالل البيع .3
سمعية البصرية وبرامج احلاسب اآليل، ومع ذلك ال يطبق حق التأجري إذا مل يكن التأجري للجمهور بالنسبة للمصنفات ال .1

 .برنامج احلاسب نفسه املوضوع األساسي للتأجري
 .األداء العلين للمصنف .1
 .نقل املصنف اىل اجلمهور .9

 8المادة 

وُيشرتط إلمتام ذلك أن يكون نقل احلق للمؤلف أن ينقل أياً من حقوقه املالية الواردة يف هذا القانون، إىل شخص أو أشخاص آخرين 
مكتوباً، وأن حيدد صراحة كل حق يكون حمالً للتصرف على حدة، مع بيان مدى ذلك التصرف أو النقل، والغرض منه ومدته 

 .ومكانه

 9المادة 
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وز للمؤلف سحب على املؤلف أن ميتنع عن أي تصرف من شأنه إعاقة املتصرف إليه يف استعمال احلق املتصرف فيه. ومع ذلك جي
مصنفه من التداول، أو إجراء أي تعديل باحلذف أو اإلضافة فيه، بعد االتفاق مع املتصرف إليه. ويف حالة عدم االتفاق، يلتزم املؤلف 

 .بأن يعوض املتضرر من ذلك تعويضاً عادالً 

 الفصل الثاني: الحقوق األدبية

 10المادة 

 :يةيكون ملؤلف املصنف، احلقوق األدبية التال

 .احلق يف أن ينسب إليه املصنف بذكر امسه، أو باسم مستعار، أو أن ال يذكر امسه .1
 .حق االعرتاض ومنع كل حتريف أو تشويه أو تعديل آخر ملنصفه .2
 .حق االعرتاض ومنع أي استعمال للمصنف ميكن أن يسيء إىل شرفه أو مسعته .2

 .وال تسقط بالتقادموال يُقبل التصرف يف احلقوق الواردة يف البنود السابقة. 

 11المادة 

 .يقع باطالً تصرف املؤلف يف جمموع إنتاجه الفكري املستقبلي

 12المادة 

 .ال يعد تنازل املؤلف عن النسخة األصلية للمصنف تنازالً عن حقوقه كمؤلف

 13المادة 

 .يه، إذا كان من شأن النشر أن يلحق به ضرراً للمؤلف وحده احلق يف نشر رسائله. ولكن ال جيوز مباشرة هذا احلق دون إذن املرسل إل

 14المادة 

ال جيوز ملن قام بتصوير أو رسم أشخاص، أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخاً منها، دون إذن هؤالء األشخاص. وال 
ق بأشخاص ذوي صفة رمسية، أو يسري هذا احلكم إذا كان نشر الصورة أو الرسم قد مت مبناسبة حوادث وقعت علناً، أو كانت تتعل

 .يتمتعون بشهرة عاملية، أو مسحت هبا السلطات العامة خدمة للصاحل العام
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وللشخص الذي متثله الصورة أن يأذن بنشرها يف الصحف واجملالت، وغريها من النشرات املماثلة، حىت ولو مل يأذن بذلك املصور، ما 
 .مل يوجد اتفاق على غري ذلك

 .حكام على الصورة أياً كانت الطريقة اليت متت هباوتسري هذه األ

 الباب الرابع: مدة الحماية

 15المادة 

تستمر احلقوق املالية للمؤلف مدة حياته، واخلمسني سنة من أول السنة التالية لوفاته، وتستمر احلماية بالنسبة للمصنفات وفقاً للمدد 
 :التالية

 .ة تبدأ من أول السنة التالية لوفاة آخر املؤلفنياملصنفات املشرتكة ملدة مخسني سن .1
 .املصنفات السمعية البصرية، واملصنفات اجلماعية ملدة مخسني سنة تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف .2

 .ويف حالة عدم النشر حتسب املدة من أول السنة التالية لتاريخ إجناز املصنف

ؤلف، ملدة مخسني سنة تبدأ من أول السنة التالية ألول نشر للمصنف، املصنفات اليت تنشر باسم مستعار، أو بدون اسم امل .2
ومع ذلك إذا كان االسم املستعار الذي يتخذه املؤلف ال يدع أي جمال للشك يف حتديد شخصيته، فإن مدة احلماية 

انقضاء مدة حتسب من أول السنة التالية لتاريخ الوفاة، وينطبق ذلك إذا ما كشف املؤلف عن حقيقة شخصيته قبل 
 .احلماية

 16المادة 

يف األحوال اليت تبدأ فيها مدة احلماية، حمسوبة من تاريخ نشر املصنف وفقاً ألحكام هذا القانون، يتخذ أول نشر للمصنف كبداية 
اعتباره  حلساب املدة، بغض النظر عن إعادة النشر، إال إذا أدخل املؤلف على مصنفه، عند اإلعادة، تعديالت جوهرية حبيث ميكن

مصنفاً جديداً. فإذا كان املصنف يتكون من عدة أجزاء أو جملدات، ونشرت منفصلة وعلى فرتات، فيعترب كل جزء أو جملد مصنفاً 
 .مستقالً يف حساب املدد

 

 17المادة 
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 7حة الصف
 

دم وجود ورثة تتوىل الوزارة احلقوق األدبية املنصوص عليها يف هذا القانون تكون أبدية للمؤلف، وتنتقل للورثة بعد وفاته. ويف حالة ع
 .محاية هذه احلقوق

 ى حق المؤلف والحقوق المجاورةالباب الخامس: القيود الواردة عل

 18المادة 

 :تعترب االستعماالت التالية للمصنفات احملمية مشروعة، ولو مل تقرتن مبوافقة املؤلف

أو التمثيل، أو االستماع اإلذاعي أو املشاهد التلفزيونية أو التصوير  االستنساخ أو الرتمجة أو االقتباس، أو التوزيع املوسيقي .1
 .بأي شكل آخر لالستعمال الشخصي البحت

االستعانة باملصنف هبدف اإليضاح يف التعليم، بواسطة املطبوعات أو الربامج والتسجيالت اإلذاعية أو التلفزيونية أو األفالم  .2
د اليت يقتضيها حتقيق هذا اهلدف، بشرط أال يكون االستعمال بقصد حتقيق ربح السينمائية أو بأي وجه آخر، ويف احلدو 
 .مادي، وأن يذكر املصدر واسم املؤلف

ويشرتط لالستعماالت الواردة يف البندين السابقني، أال يتعارض استعمال املصنف مع االستغالل العادي له، وأال يسبب 
 .ضرراً بغري مربر للمصاحل املشروعة للمؤلف

الستشهاد بفقرات من املصنف يف مصنف آخر هبدف اإليضاح أو الشرح أو النقد ويف حدود العرف املتبع، وبالقدر الذي ا .2
 .يربره هذا اهلدف. على أن يذكر املصدر واسم املؤلف

 19المادة 

الثقافية أو الدينية، املنشورة يف  جيوز بدون إذن املؤلف نقل واستنساخ املقاالت اإلخبارية السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو
 .الصحف أو الدوريات، وكذلك املصنفات اإلذاعية ذات الطابع املماثل، بشرط ذكر املصدر بوضوح واسم املؤلف إن وجد

 .ومع ذلك فإن هذا االستثناء ال يطبق إذا كان اإلذن باالستنساخ أو النقل إىل اجلمهور حمفوظاً صراحة من طرف املؤلف

االستنساخ والنقل إىل اجلمهور ألي مصنف ميكن مشاهدته أو مساعه خالل عرض إخراجي عن األحداث اجلارية، بواسطة وجيوز 
التصوير الفوتوغرايف أو التلفزيوين أو وسائل اإلعالم اجلماهريية األخرى، بشرط أن يكون ذلك يف حدود اهلدف اإلعالمي املراد حتقيقه، 

 .مع اإلشارة إىل اسم املؤلف

 20المادة 
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 10حة الصف
 

جيوز للحائز القانوين لنسخة من برنامج احلاسب عمل نسخة أخرى منه، أو االقتباس منه بالقدر الضروري الستخدام الربنامج يف 
حدود الغرض املرخص به بداية، أو بغرض احلفظ أو اإلحالل يف حالة فقد النسخة األصلية أو املقتبسة، وينتهي هذا احلق مبجرد زوال 

 .سند احلائز

 21المادة 

جيوز النسخ ألغراض التدريس يف منشآت تعليمية ال تستهدف الربح، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، ملقاوالت أو أي  .1
 :مصنفات خمتصرة أو مقتطفات من مصنفات، وذلك يف احلدود املربرة هلذا الغرض بالشروط التالية

 .ة يف مناسبات متفرقةأن يكون النسخ ملرة واحدة، وإذا تكرر يتم بصورة منفرد .أ 
عدم توّفر إمكانية احلصول على رخصة مجاعية بالنسخ من قبل إحدى اجلهات املتخصصة يف اإلدارة اجلماعية  .ب 

 .للحقوق، كلما كانت هذه اجلهات معلومة من الناسخ، أو جيب أن يكون عاملاً هبا
 .ممكناً  أن يشار إىل املؤلف وعنوان املصنف على كل النسخ، كلما كان ذلك .ج 

جيوز تصوير نسخة واحدة من املصنف بواسطة أي مكتبة أو دار حمفوظات، ما دام ذلك ال يستهدف الربح على النحو  .2
 :اآليت
إذا كان املصنف املنسوخ هو مقال منشور أو أي مصنف موجز أو مقتطف من مصنف، وكان اهلدف من النسخ  .أ 

 :هو تلبية احتياجات شخص طبيعي بشرط
 كتبة أو دار احملفوظات بأن النسخة لن تستخدم إال يف أغراض الدراسة أو التعليم أو أن تتعهد امل

 .البحوث، وإذا تكرر النسخ فيتعني أن يتم بصورة متفرقة
  عدم إمكانية احلصول على رخصة مجاعية بالنسخ من قبل إحدى اجلهات املتخصصة يف اإلدارة

 .عاملاً هبا اجلماعية للحقوق يعلمها الناسخ أو جيب أن يكون
إذا كانت النسخة قد مت تصويرها هبدف احملافظة على املصنف، أو الستخدامها عند الضرورة، لتحل حمل نسخة  .ب 

فقدت أو تلفت أو أصبحت غري صاحلة لالستخدام ضمن املقتنيات الدائمة ملكتبة أو دار حمفوظات أخرى 
 :فيمكن استنساخها بشرطني

  هذه النسخة بشروط معقولةأن يكون مستحيالً احلصول على. 
 أن يتم التصوير ملرة واحدة. 

 22المادة 



2002حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانون  –قطر   

 11حة الصف
 

جيوز هليئات اإلذاعة أن تعد بوسائلها اخلاصة تسجيالً مؤقتاً ألي مصنف حممي يُرخص بنقله إىل اجلمهور، على أن يتم إتالف هذا 
 .ذات الطبيعة الوثائقيةالتسجيل قبل انقضاء سنة واحدة على تاريخ إعداده، ويستثىن من اإلتالف التسجيالت 

 23المادة 

 .جيوز، بدون إذن املؤلف، ألي شخص طبيعي أن يستورد لنفسه نسخة من املصنف، بشرط أن يكون ذلك ألغراض شخصية

 24المادة 

ء نظر جيوز للصحافة وغريها من وسائل اإلعالم أن تنشر، بدون إذن املؤلف، اخلطب واحملاضرات، وكذلك املرافعات اليت تلقى أثنا
 .املنازعات القضائية، وغري ذلك من املصنفات املشاهبة، املعروضة علناً على اجلمهور، بشرط ذكر اسم املؤلف وبوضوح

 .وللمؤلف وحده احلق يف نشر هذه املصنفات يف جمموعة أو جمموعات بالطريقة اليت يراها

 25المادة 

ملؤلف، استخدام اإليقاع أو األداء العلين للمصنف بعد نشره، ما دام اإليقاع أو للفرق املوسيقية التابعة للقوات العسكرية، بدون إذن ا
 .األداء ال يأيت بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

 26المادة 

ذاعة، وذلك تنطبق القيود الواردة بشأن احلقوق املالية يف هذا الباب على حقوق فناين األداء ومنتجي التسهيالت السمعية وهيئات اإل
 .مبا يتناسب وطبيعة تلك احلقوق

 27المادة 

حيق للمواطن القطري أن حيصل على رخصة غري حصرية وغري قابلة للتنازل إىل الغري من الوزير أو من يفوضه لرتمجة أي  .1
املصنف، ومل مصنف أجنيب منشور إىل اللغة العربية، ونشر هذه الرتمجة، إذا مرت ثالث سنوات على تاريخ أول نشر هلذا 

 .يتم نشر أي ترمجة له يف قطر باللغة العربية من قبل مالك احلق يف الرتمجة، أو مبوافقته أو يف حال نفاذ الطبعات املرتمجة
حيق للمواطن القطري، أن حيصل على رخصة غري حصرية وغري قابلة للتنازل إىل الغري من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر  .2

 :املنشورة وفق الشروط التاليةأي من املصنفات 
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مرور ثالث سنوات على تاريخ أول نشر ألي مصنف مطبوع يتعلق بالتكنولوجيا أو العلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو  .أ 
الرياضيات، أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الشعرية واملسرحية واملوسيقية وكتب الفن والروايات، أو 

 .ى أول نشر ألي مصنفات مطبوعة أخرىمرور مخس سنوات عل
أال يكون قد مت توزيع نسخة منها يف دولة قطر لتلبية احتياجات عامة للجمهور، أو للتعليم املدرسي، أو  .ب 

 .اجلامعي، بواسطة صاحب حق النسخ مبوافقته وبسعر يتناسب مع أسعار املصنفات املشاهبة له يف دولة قطر
فق أحكام هذا البند بسعر مساو، أو أقل من السعر املنصوص عليه يف الفقرة )ب( من أن تباع النسخة املنشورة و  .ج 

 .( من هذه املادة2البند )
( من هذه املادة فقط لغايات التعليم املدرسي أو اجلامعي أو البحوث، أما 1متنح رخص الرتمجة املنصوص عليها يف البند ) .2

 .املادة فتمنح فقط الستعماهلا يف إطار التعليم املدرسي أو اجلامعي( من هذه 2رخص النسخ املنصوص عليها يف البند )
عند منح رخص للرتمجة أو النسخ فإن مؤلف املصنف األصلي الذي متت ترمجته أو نسخه يستحق تعويضاً عادالً يتناسب  .3

أشخاص يف دولة  مع معايري حقوق املؤلف املتعارف عليها يف عقود الرخص االختيارية بني أشخاص يف دولة قطر وبني
 .املؤلف

 .حتدد شروط وإجراءات منح الرخص املنصوص عليها يف هذه املادة مبقتضي قرار يصدر من الوزير .1

 أحكام المصنف بعد وفاة المؤلفالباب السادس: 

 28المادة 

 .و التصرف القانوينحقوق املؤلف املنصوص عليها يف هذا القانون قابلة لالنتقال كلها أو بعضها، سواء بطريق اإلرث أ

 29المادة 

 .إذا كان املؤلف قد أوصى مبنع النشر أو بتعيني موعد له، وجب تنفيذ وصيته يف تلك احلدود .1
إذا تويف مؤلف املصنف، أو تويف أحد مؤلفي املصنف املشرتك بال وارث، فإن نصيبه يؤول على من يستحقه وفقاً ألحكام  .2

 .الشريعة اإلسالمية

 30المادة 

يباشر ورثة املؤلف القطري، أو من خيلفه، احلقوق اليت انتقلت إليهم ورأى الوزير أن املصلحة العامة تقتضي نشر املصنف،  إذا مل
 .فيجوز له أن يطلب، خبطاب مسجل من ورثة املؤلف، القيام بنشر املصنف
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ف، على أن يعوض الورثة يف هذه احلالة وجيوز له يف حالة عدم قيامهم بذلك، خالل سنة من تاريخ الطلب، أن يأمر بنشر املصن
 .تعويضاً عادالً 

 31المادة 

تتمتع باحلماية املصنفات اليت ينشرها الورثة ألول مرة بعد وفاة املؤلف، ويكون هلم حق استغالهلا مالياً، وتكون مدة محايتها مخسني 
 .سنة تبدأ من تاريخ أول نشر هلا

 تالباب السابع: أحكام خاصة ببعض المصنفا

 32المادة 

 .يعترب الفولكلور الوطين ملكاً عاماً للدولة

وتعمل الدولة ممثلة يف الوزارة، على محاية الفولكلور الوطين بكل السبل والوسائل القانونية، ومتارس صالحيات املؤلف بالنسبة 
 .للمصنفات الفولكلورية، يف مواجهة التشويه أو التحوير أو االستغالل التجاري

 33مادة ال

إذا اشرتك عدة أشخاص يف تأليف مصنف، يكون املؤلفون املشاركون هم املالكون األصليون للحقوق املالية يف ذلك املصنف. وال 
 جيوز ألحد الشركاء منفرداً مباشرة احلقوق املرتتبة على حق املؤلف، إال باتفاقهم مجيعاً كتابة. وإذا وقع خالف بينهم يكون الفصل فيه

ص القضاء. ولكل من املشرتكني يف التأليف احلق يف رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق املؤلف. كما ينتقل ذلك من اختصا
 .احلق إىل ورثة أي منهم

وإذا اشرتك عدة أشخاص يف تأليف مصنف مشرتك، كان لكل منهم احلق يف استغالل اجلزء اخلاص به على حدة، وبشرط أال يضر 
 .نف، ما مل يتفقوا على غري ذلكذلك باستغالل املص

 34المادة 

يف حالة املصنف اجلماعي، يكون الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي مت ابتكار املصنف مببادرة منه وحتت إشرافه، هو املالك األصلي 
 .حلقوق املؤلف املالية إال إذا نص يف العقد على خالف ذلك

 35المادة 
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ت املوسيقى الغنائية، يكون ملؤلف اللحن املوسيقي وحده احلق يف الرتخيص باألداء العلين للمصنف يف حالة االشرتاك يف تأليف مصنفا
 .كله، أو نشره أو عمل نسخ منه أو نقله إىل اجلمهور، مع عدم اإلخالل حبق مؤلف الشطر األديب

اضات املصحوبة مبوسيقى، ويف مجيع ويسري ذات احلكم يف شأن املصنفات اليت تنفذ حبركات مصحوبة باملوسيقى، ويف االستعر 
 .املصنفات املشاهبة

ويكون ملؤلف الشطر األديب احلق يف نشر الشطر اخلاص به وحده، على أنه ال جيوز له التصرف فيه ليكون أساساً ملصنف آخر مماثل، 
 .ما مل يكن هناك اتفاق على خالف ذلك

 36المادة 

 :ي كّل منيعترب شريكاً يف تأليف املصنف السمعي البصر 

 .مؤلف السيناريو، أو صاحب الفكرة املكتوبة .1
 .مؤلف احلوار .2
 .من قام بتحوير املصنف األديب، بشكل جيعله مالئماً للمصنف السمعي البصري .2
 .واضع املوسيقى، إذا قام بوضعها خصيصاً للمصنف السمعي البصري .3
 .ة لتحقيق املصنف بكل أشكالهاملخرج، إذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إجيايب من الناحية الفكري .1

وإذا كان املصنف السمعي البصري متقبساً أو مستخرجاً من مصنف آخر سابق عليه، يعترب مولف هذا املصنف السابق مشرتكاً يف 
 .املصنف اجلديد. ويشرتط ذكر امسه باإلشارة إىل االقتباس أو االستخراج صراحة

 37المادة 

ف مصنف مسعي بصري عن إمتام األعمال اليت ختصه، فال يرتتب على ذلك منع باقي املشرتكني من إذا امتنع أحد املشرتكني يف تألي
استعمال اجلزء الذي أجنزه. وذلك مع عدم اإلخالل مبا للممتنع من حقوق مرتتبة على اشرتاكه يف التأليف، إذا كان االمتناع راجعاً إىل 

ن االمتناع دون وجود أسباب تربر ذلك، فيحرم من أي حقوق ترتتب له نظري اجلزء أسباب مقبولة، حالت دون إمتام العمل. أما إذا كا
 .الذي أجنزه

 38المادة 



2002حق املؤلف واحلقوق اجملاورة قانون  –قطر   

 11حة الصف
 

إذا قام مؤلف أديب ومؤلف حوار وخمرج ومؤلف موسيقي جمتمعني، كل يف جمال اختصاصه، بابتكار مصنف مسعي بصري، فليس ألي 
 .إلخالل حبقوق املعرتض األدبية واملاليةمنهم حق االعرتاض على إنتاج أو عرض هذا العمل، دون ا

وحيق ملؤلف الشطر األديب ومؤلف الشطر املوسيقي أن ينشر مصنفه بطريقة أخرى غري السينما أو املسرح أو اإلذاعة أو التلفزيون، ما 
 .مل يتفق على غري ذلك

 39المادة 

عن مؤلفيه، وعن خلفهم، يف االتفاق على عرض املصنف  يعترب املنتج ناشراً للمصنف، ويكون طوال مدة استغالل املصنف نائباً 
 .واستغالله وذلك دون اإلخالل حبقوق املؤلفني يف أعماهلم بطريقة أخرى، ما مل يكن هناك إتفاق على غري ذلك

 مجاورةلباب الثامن: الحقوق الا

 فصل األول: حقوق فناني األداءال

 40المادة 

 :قوق التاليةيتمتع فنانو األداء باحل

 :احلقوق األدبية وتتمثل فيما يلي .1
 .احلق يف نسبة أدائهم إليهم إال إذا كانت طريقة االنتفاع باألداء تتعارض مع ذكر أو صفاهتم .أ 
 .احلق يف منع أي حتريف أو تشويه أو تغيري يف أدائهم ميس مسعتهم .ب 

 :احلقوق املالية وتتمثل فيما يلي .2
 .املثبت أو نقله إىل اجلمهور بث وإذاعة أدائهم غري .أ 
 .التثبيت أو التسجيل ألدائهم السمعي الذي مل يثبت بعد .ب 
 .نسخ التسجيالت السمعية اليت تتضمن تثبيتاً غري جماز ألدائهم .ج 
  .التأجري التجاري للتسجيالت السمعية املتضمنة أدائهم .د 
 .ضمنة أدائهمالتوزيع للجمهور من خالل البيع للتسجيالت السمعية املت .ه 

وال ميكن أن يفسر أي حكم من أحكام هذه املادة بأنه حيرم فناين األداء من ابرام عقود يتفقون فيها على شروط أفضل بالنسبة إىل 
 .أدائهم
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يف تسجيل  وتسري محاية احلقوق املمنوحة مبوجب أحكام هذه املادة حىت هناية السنة اخلمسني، اعتباراً من السنة التالية لتثبيت األداء
 .مسعي، أو من هناية سنة تقدمي األداء بالنسبة لألداء غري املثبت يف تسجيل مسعي

 حقوق منتجي التسجيالت السمعيةالفصل الثاني: 

 41المادة 

 :يكون ملنتج التسجيل السمعي، وحده دون غريه، احلق يف مباشرة األعمال التالية أو التصريح مبباشرهتا

 .اشر أو غري املباشر للتسجيل السمعي بأي طريقة ويف أي شكل آخراالستنساخ املب .1
 .تأجري نسخة عن التسجيل السمعي للجمهور .2
 .التوزيع للجمهور من خالل البيع .2

( من هذه املادة حىت هناية اخلمسني سنة، اعتباراً من السنة 1وتسري محاية حقوق نشر التسجيل السمعي املمنوحة مبوجب البند )
 .ة نشر التسجيل السمعي، أو اعتباراً من السنة التالية لسنة تثبيت التسجيل السمعي إذا مل ينشر هذا التسجيل بعدالتالية لسن

 عةل الثالث: حقوق هيئات اإلذاالفص

 42المادة 

 :يكون هليئات اإلذاعة، وحدها دون غريها، احلق يف مباشرة األعمال التالية أو التصريح مبباشرهتا

 .براجمها اإلذاعية إعادة بث .1
 .نقل براجمها اإلذاعية إىل اجلمهور .2
 .تثبيت براجمها اإلذاعية .2
 .استنساخ تثبيت لرباجمها اإلذاعية .3

 .ومتتد محاية حقوق نشر التسجيل السمعي املمنوحة مبوجب هذه املادة ملدة عشرين سنة، تبدأ من السنة التالية للسنة اليت مت فيها البث

 43المادة 

 :هذا القانون على ما يلي تسري أحكام

 .أداءات فناين األداء القطريني .1
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 .التسجيالت السمعية للمنتجني القطريني أو التسجيالت اليت مت تسجيلها أو نشرها يف قطر .2
 .برامج هيئات اإلذاعة إذا كان املركز الرئيسي هلذه اهليئات يف قطر، أو إذا مت بث براجمها بواسطة جهاز إرسال يف قطر .2

ي أحكام هذا القانون على األداءات أو التسجيالت السمعية أو الربامج اإلذاعية الواجب محايتها وفقاً ملعاهدة دولية تكون كما تسر 
 .الدولة طرفاً فيها

 ة حق المؤلف والحقوق المجاورةالباب التاسع: مكتب حماي

 44المادة 

يتوىل تطبيق أحكام هذا القانون. وله « اية حق املؤلف واحلقوق اجملاورةمكتب مح»ينشأ بإدارة الشؤون التجارية بالوزارة مكتب يسمى 
 :يف سبيل ذلك القيام مبا يلي

 .توعية املؤلفني وفناين األداء بالطرق املثلى ملمارسة حقوقهم املادية واألدبية ومساعدهتم .1
 .حكام هذا القانون، مىت اتفق األطراف على ذلكالفصل يف املنازعات اليت تنشأ بني املؤلفني أو فناين األداء والغري، وفقاً أل .2
دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة على املستوى احمللي والعريب والدويل وتقدمي االقرتاحات  .2

 .أو التوصيات يف هذا الشأن
والربامج اإلذاعية، وذلك وفقاً ألحكام هذا دراسة طلبات إيداع املصنفات والتسجيالت السمعية وأداءات فناين األداء  .3

 .القانون
اقرتاح ما يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، خاصة األنظمة الالزمة إليداع األعمال واملواد املنصوص عليها يف البند  .1

 .عالسابق من هذه املادة لدى املكتب، وكيفية اإلعالن عن ذلك، والنماذج والسجالت اخلاصة باإليدا 
متثيل الدولة يف االجتماعات والندوات واملؤمترات املتعلقة حبماية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة على املستوى احمللي والعريب  .1

 .والدويل

 45المادة 

املادة  ( من3جيوز ملالكي حق املؤلف واحلقوق اجملاورة أن يتقدموا إىل املكتب بطلب إيداع األعمال واملواد املنصوص عليها يف البند )
 :السابقة، على أن يرفق بالطلب البيانات التالية

 .اسم املؤلف أو املؤلفني بالنسبة للمصنفات املشرتكة، أو اسم مالكي احلقوق اجملاورة .1
 .موضوع املصنف أو موضوع احلق اجملاور .2
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 .عدد نسختني من املصنف أو من العمل موضوع احلق اجملاور .2
 .مل موضوع احلق اجملاوربيان شامل مبواصفات املصنف أو الع .3
 .إقرار مكتوب منهم مبلكيتهم للمصنف أو احلق اجملاور واحلقوق املمنوحة هلم .1

 .وال يكون لعدم اإليداع أي أثر بالنسبة لتمتع املصنف أو احلق اجملاور باحلماية املقررة مبوجب أحكام هذا القانون

 46المادة 

اورة شهادة، تتضمن تاريخ إيداع املصنف أو موضوع احلق اجملاور ونوعه، واسم مينح املكتب مالكي احلقوق أو مالكي احلقوق اجمل
 .صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسم املقرر للشهادة

وتكون هذه الشهادة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات، وجيوز للغري إثبات عكسها، وحتدد رسوم استخراج شهادات اإليداع 
 .اء على اقرتاح الوزيربقرار من جملس الوزراء بن

 اإلجراءات التحفظية والعقوباتالباب العاشر: 

 47المادة 

للمحكمة بناء على طلب مالك حق املؤلف أو أي من ورثته أو خلفه أن تتخذ اإلجراءات التالية فيما يتعلق بالتعدي على  .1
 :هذا احلق

 .األمر بوقف التعدي .أ 
 .ا أو أي جزء منهاضبط النسخ املخالفة والتحفظ عليه .ب 
 .مصادرة النسخ املخالفة أو أي مواد استعملت يف االستنساخ .ج 
 .احلكم بالتعويض املناسب .د 
 .مصادرة عائدات االستغالل الناجتة عن املخالفة .ه 

اً إذا ثبت أن الطالب هو مالك احلق وأن حقوقه قد مت التعدي عليها أو أن التعدي عليها وشيك، للمحكمة أن تتخذ أي .2
( من هذه املادة بصورة حتفظية ملنع فعل التعدي من احلدوث أو هبدف احلفاظ 1من اإلجراءات املنصوص عليها يف البند )

 .على دليل له عالقة بفعل التعدي
يف احلاالت اليت حيتمل أن يؤدي التأخري إىل ضرر لصاحب احلق يتعذر تعويضه، أو يف احلاالت اليت تكون فيها خطورة  .2

( من هذه 1اهتا بضياع أدلة متعلقة بفعل التعدي، للمحكمة أن تتخذ أياً من اإلجراءات املنصوص عليها يف البند )ميكن إثب
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املادة بصورة حتفظية بدون تبليغ املدعى عليه ويف غيابه، وجيري تبليغ األطراف املتضررة باإلجراءات املتخذة من قبل احملكمة 
 .فور تنفيذ اإلجراء

( من هذه املادة كفالة مالية كافية ملنع التعسف ولضمان 2، 2اإلجراء التحفظي وفق أحكام البندين ) جيب أن يرفق بطلب .3
 .أي أضرار قد تلحق باملدعي عليه إذا مل يكن املدعي حمقاً يف دعواه

ة إذا مل يكن ( من هذه املاد2، 2يتم بناء على طلب املدعى عليه إلغاء اإلجراءات التحفظية املتخذة وفق أحكام البندين ) .1
 .قد رفع دعوى خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر احملكمة باختاذ اإلجراء

( من هذه املادة بناًء على مضي مدة رفع 2، 2يف احلاالت اليت يلغى فيها اإلجراء التحفظي املتخذ وفق أحكام البندين ) .1
و خطر من وقوع فعل تعد، للمحكمة بناء على طلب الدعوى، أو بسبب تقصري املدعي، أو تبني أنه ال يوجد فعل تعد أ

 .املدعى عليه أن حتكم بتعويض مناسب لألضرار الناشئة عن هذه اإلجراءات
للمحكمة أن حتكم على املدعي الذي تعسف يف طلب أي من اإلجراءات الواردة يف هذه املادة، بتعويض الطرف املتخذ  .9

 .ليت حلقته نتيجة هذا التعسفاإلجراء يف حقه تعويضاً كافياً عن األضرار ا

 48المادة 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة، وبالغرامة 
ستغالل مصنف غري اليت ال تقل عن ثالثني ألف لاير وال تزيد على مائة ألف لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من قام بنشر أو ا

 لف املصنف أو ورثته أو ممن ميثلهمملوك له، دون احلصول على إذن كتايب موثق من مؤ 

 .ويعاقب بذات العقوبة كل من يدعي، خالف احلقيقة، ملكيته ملصنف غري مملوك له

 49المادة 

سنة، وبالغرامة اليت ال تقل عن ثالثني مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن 
ألف لاير وال تزيد على مخسني ألف لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل ناشر قام عند نشر املصنف بالتعديل يف حقيقته أو طبيعته أو 

 .موضوعه أو عنوانه، خمالفاً بذلك تعليمات مؤلف املصنف ورغبته

 50المادة 

تتوىل توزيع أو بيع أو نسخ مناذج املصنفات، أن تقوم بعملية البيع أو النسخ أو الطرح للتداول إال مبوافقة   ال جيوز ألي من احملال اليت
 .كتابية من املؤلف مالك املصنف، أو ممن ميثله
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ألف لاير وال  ويعاقب صاحب احملل الذي خيالف أحكام الفقرة السابقة، باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة اليت ال تقل عن ثالثني
 .تزيد على مخسني ألف لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني

 51المادة 

 :تعترب من األعمال غري املشروعة، وتشكل تعدياً على احلقوق املتمتعة باحلماية املقررة مبوجب هذا القانون، األعمال التالية

ري أو غري ذلك من التصرفات، إذا كانت مصممة أو صنع أجهزة أو أدوات أو استريادها بغرض استعماهلا بالبيع أو التأج .1
معدة خصيصاً لتعطيل أجهزة أو أدوات تسمح مبنع االستنساخ أو باحلد من استنساخ مصنف أو تسجيل مسعي أو برنامج 

 .إذاعي أو هتدف إىل احلط من جودة املصنف
ري ذلك من التصرفات إذا كانت تسمح بالتقاط صنع أجهزة أو أدوات أو استريادها بغرض استغالهلا بالبيع أو التأجري أو غ .2

برامج مشفرة مذاعة أو منقولة على اجلمهور بأي طريقة أخرى مبا فيها الربامج املنقولة عرب الساتل )القمر الصناعي( أو 
 .تسمح بتسهيل ذلك ألشخاص ال ميتلكون حق التقاط هذه الربامج

 .أو تغيريها من دون تصريحإزالة أي معلومات إلكرتونية تتعلق بإدارة احلقوق  .2
توزيع مصنفات أو أداءات أو تسجيالت مسعية أو برامج إذاعية، أو استريادها هبدف التوزيع، أو إذاعتها أو نقلها إىل  .3

اجلمهور، أو توفريها للجمهور دون تصريح، مع علمه بأن معلومات إلكرتونية تتعلق بإدارة احلقوق قد أزيلت منها أو مت 
 .ريحتغيريها دون تص

 .ويعاقب مرتكب أي فعل من األفعال السابقة باحلبس الذي ال تقل مدته عن ستة أشهر وال تزيد على سنة

 52المادة 

يف مجيع األحوال املبينة يف هذا الباب، يتعني احلكم مبصادرة نسخ املصنفات موضوع اجلرمية، وأي مواد استعملت يف االستنساخ، كما 
 .ة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالث سنواتجيوز احلكم بإغالق احملل مد

ويف حالة العود تضاعف العقوبات املنصوص عليها يف هذا الباب، كما جيوز للمحكمة أن تأمر بنشر احلكم يف جريدة أو أكثر على 
 .نفقة احملكوم عليه

 12املادة 

 .يها يف هذا البابتسري على احلقوق اجملاورة مجيع اإلجراءات التحفظية والعقوبات املنصوص عل
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 الباب الحادي عشر: أحكام عامة

 54المادة 

تسري أحكام هذا القانون على املصنفات واألدوات والتسجيالت السمعية والربامج اإلذاعية املوجودة قبل تاريخ نفاذه، بشرط أال 
 .املصنفات تكون مدة احلماية قد انقضت وفقاً لتشريع سابق، أو بناء على تشريع بلد منشأ تلك

ومع ذلك ال تؤثر أحكام هذا القانون على العقود اخلاصة باملصنفات وفنون األداء والتسجيالت السمعية والربامج اإلذاعية اليت أبرمت 
 .قبل تاريخ نفاذه

 55المادة 

ضائي يف ضبط وإثبات اجلرائم يكون ملوظفي مكتب محاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، الذين ينتدهبم الوزير، صفة مأموري الضبط الق
اليت ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون وهلم يف سبيل ذلك احلق يف دخول احملال اليت تقوم بنشر املصنفات أو توزيعها أو نسخها 

ال املخالفة أو إنتاجها، وتفتيشها، واالطالع على مستنداهتا وسجالهتا، وضبط املواد والنسخ والوسائل املستخدمة يف ارتكاب األفع
 .هلذا القانون

 56المادة 

لك ُيصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإىل حني صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول هبا حالياً، وذ
 .فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

 57المادة 

 .ى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون( املشار إليه، كما يلغ21يُلغى القانون رقم )

 58المادة 

 .على مجيع اجلهات املختصة، كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 

 محد بن خليفة آل ثاين
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 أمري دولة قطر

 هـ 1322/  2/  29ألمريي بتاريخ: صدر يف الديوان ا

 م 2002/  1/  8املوافق: 

 


