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االسـتــثـــمار فـي دولــة قـــطر
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تمكنــت دولــة قطــر مــن ترســيخ مكانتهــا علــى خارطــة االقتصــاد العالمــي، حيــث صنفــت الدولــة خــال الســنوات الماضيــة كواحــدة مــن 
أســرع االقتصــادات الناشــئة فــي العالــم. هــذا ونجــح االقتصــاد القطــري فــي تحقيــق معــدالت نمــو متوازنــة ومســتقرة خــال العــام 
2015، وذلــك علــى الرغــم مــن التغيــرات والتحديــات التــي واجههــا االقتصــاد العالمــي، وبلــغ معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
 بذلــك معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي الــذي ســجل 3.3% فــي العــام ذاتــه.

ً
لدولــة قطــر 3.7% خــال العــام 2015، متجــاوزا

 
يــز مكانــة الدولــة كوجهــة مثاليــة لاســتثمار وذلــك بفضــل السياســات االقتصاديــة الكليــة  وأســهمت هــذه الطفــرة االقتصاديــة فــي تعز
التــي انتهجتهــا الدولــة فــي ظــل الرؤيــة الحكيمــة والراســخة لحضــرة صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميــر البــاد المفــدى 
»حفظــه اهلل«، والتــي تترجــم رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، الراميــة إلــى إرســاء اقتصــاد متنــوع وتنافســي مبنــي علــى المعرفــة وشــهدت 
ية هامــة تعــززت بالثوابــت االقتصاديــة الممنهجــة التــي تبنتهــا   ســاهم بخلــق فــرص اســتثمار

ً
 ملحوظــا

ً
كافــة القطاعــات االقتصاديــة نمــوا

ــن  ــة وتحديــث القواني ــة التنمي ــة فــي عملي ــة ومــن بينهــا تنويــع مصــادر الدخــل وتشــجيع القطــاع الخــاص علــى المســاهمة الفاعل الدول
يــة حركــة  يبــي وتأميــن حر ــر جملــة مــن الحوافــز والتســهيات الهامــة كاإلعفــاء الضر يعات المنظمــة لاســتثمار إضافــة إلــى توفي والتشــر

رؤوس األمــوال.

وفــي ظــل هــذا اإلطــار االقتصــادي المتكامــل، عملــت وزارة االقتصــاد والتجــارة علــى توطيــد أواصــر التعــاون مــع كافــة الجهــات الحكوميــة 
فــي الدولــة لتذليــل كافــة الصعوبــات التــي تواجــه المســتثمر األجنبــي. وأطلقــت الــوزارة العديــد مــن المبــادرات التــي ســاهمت فــي 
تســهيل اجــراءات تأســيس األعمــال فــي دولــة قطــر مــن خــال إطــاق خدمــة تأســيس الشــركات بالكامــل عبــر تطبيــق الهاتــف الجــوال الخــاص 

بهــا وتفعيــل نظــام النافــذة الواحــدة إلــى جانــب تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات الهامــة األخــرى. 

ــام، يطيــب لــي أن أقــدم هــذا الكتيــب الــذي يأتــي فــي إطــار جهــود وزارة االقتصــاد والتجــارة لتســليط الضــوء علــى الفــرص  وفــي الخت
ــدة لاســتثمار.  ــة رائ ــة قطــر كوجهــة عالمي ــة دول ــة الواعــدة التــي مــن شــأنها أن تعــزز مكان والقطاعــات االقتصادي

واهلل ولي التوفيق،،،

أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
ير االقتصاد والتجارة وز

ير كلمة سعادة الوز
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اإلحصاءات االقتصادية في قطراإلحصاءات االقتصادية في قطر
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اإلحصاءات االقتصادية في قطراإلحصاءات االقتصادية في قطر

وزارة التخطيط التنموي واالحصاء
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اإلحصاءات االقتصادية في قطراإلحصاءات االقتصادية في قطر

المصدر:
وزارة التخطيط التنموي واالحصاء

٢٠١٦٢٠١٥النشاط
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أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
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االستثمار في دولة قطر

تعمــل وزارة االقتصــاد والتجــارة علــى توفيــر بيئــة اقتصاديــة متنوعــة وقطــاع خــاص ذاتــي االعتمــاد ضمــن بيئــة أعمــال تنافســية واعيــة 
بحقــوق المســتهلكين وواجبــات والتزامات  التّجــار نحوهــم وقيــادة النمــو االقتصــادي المســتدام بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص، 
ــزة، مــن خــال رســم السياســات، وتشــجيع االســتثمارات المتنوعــة، وتنظيــم ومراقبــة األســواق، 

ّ
فــي ظــل بيئــة اعمــال عادلــة ومحف

وحمايــة المســتهلك وبذلــك تقــوم إدارة تنميــة االعمــال وترويــج االســتثمار فــي وزارة االقتصــاد والتجــارة باســتقبال طلبــات االســتثمار 
 عــن الحوافــز 

ً
ية الحاليــة، فضــا ين حــول بيئــة االعمــال المحليــة، والمشــاريع االســتثمار غيــر قطــري وتوفــر معلومــات شــاملة للمســتثمر

ين المحتمليــن والجهــات الحكوميــة، ومســاعدتهم علــى تأســيس  يــز أواصــر التواصــل بيــن المســتثمر التــي تقدمهــا الدولــة ومنهــا تعز
يــة فــي دولــة قطــر. أعمالهــم التجار

ــرز هــذه المقومــات االســتقرار السياســي  تمتلــك دولــة قطــر مجموعــة متكاملــة مــن مقومــات جــذب االســتثمار األجنبــي، ومــن أب
واالجتماعــي. وتوفــر الدولــة جملــة مــن عوامــل اإلنتــاج التــي تقــدم مزايــا نســبية للصناعــات ذات االســتهاك الكبيــر للطاقــة حيــث يتوفــر 
لــدى قطــر أكبــر حقــل منفــرد للغــاز غيــر المصاحــب فــي العالــم ممــا يمثــل ثقــا اقتصاديــا للدولــة باإلضافــة إلــى موقعهــا الجغرافــي 
يــرة ممتــدة عبــر ميــاه الخليــج ممــا يضيــف لهــا ميــزة وجــود  المتواجــد فــي مركــز منطقــة الخليــج والتكويــن الجغرافــي للدولــة كشــبه جز
ية،  يــد مــن فــرص قطــر ألن تصبــح مركــزا جيــدا للقيــام باألعمــال االســتثمار يــة وســواحل ممتــدة عبــر ميــاه الخليــج األمــر الــذي يز منافــذ بحر
إضافــة إلــى أن قطــر تتبــع سياســة االقتصــاد الحــر وتقــوم بســن القوانيــن والتشــريعات وتقــوم بتحديثهــا إلرســاء ودعــم هــذا التوجــه 
االقتصــادي المفتــوح علــى كافــة دول العالــم وليســت هنــاك أيــة أعبــاء جمركيــة أو قيــود علــى القيــام باألعمــال أو إجــراء المعامــات 
والتحويــات الماليــة إلــى الخــارج فضــا عــن أن قطــر قامــت بســن بعــض القوانيــن والتشــريعات لتوفيــر الحوافــز والتســهيات التــي مــن 

شــأنها رفــع معــدالت ربحيــة المشــروعات التــي يتــم تأسيســها.

وزارة االقتصاد والتجارة

إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر )مليار دوال امريكي(

IMF :المصدر
يخ: ٢٠١٥ التار

Actualitix.com :إنشاء
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استثمار رأس المال غير القطري مادة )٢(

ين األجانــب االســتثمار فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد الوطنــي  ٢-١ مــع مراعــاة أحــكام البنــد )3( مــن هــذه المــادة، يجــوز للمســتثمر
يــون ال تقــل مســاهمتهم عــن ٥١% مــن رأس المــال، وأن تكــون الشــركة قــد أسســت علــى  بشــرط أن يكــون لهــم شــريك أو شــركاء قطر

 ألحــكام القانــون.
ً
وجــه صحيــح وفقــا

 
ييــن بتجــاوز نســبة مســاهماتهم )٤9%( وحتــى )١٠٠%( مــن رأس  ين غيــر القطر يــر الســماح للمســتثمر ٢-٢ ومــع ذلــك يجــوز بقــرار مــن الوز
مــال المشــروع، فــي مجــاالت الزراعــة والصناعــة والصحــة والتعليــم والســياحة وتنميــة واســتغال المــوارد الطبيعيــة أو الطاقــة أو 
يــع. ياضيــة والترفيهيــة وخدمــات التوز ية والفنيــة وتقنيــة المعلومــات والخدمــات الثقافيــة والر التعديــن وخدمــات األعمــال االستشــار

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي مجال آخر إلى المجاالت المشار إليها في الفقرة السابقة.
 

ية االستثمار في المجاالت التالية: ٢-3 يحظر على االستثمارات غير القطر
أ - البنوك وشركات التأمين، عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.

ب - الوكاالت التجارية وشراء العقارات.

يــة المدرجــة فــي  يــد علــى )٤9%( مــن رأس مــال الشــركات المســاهمة القطر ييــن تملــك نســبة ال تز ين غيــر القطر ٢-٤ يجــوز للمســتثمر
بورصــة قطــر، وذلــك بعــد موافقــة الــوزارة علــى النســبة المقترحــة فــي عقــد تأســيس الشــركة ونظامهــا األساســي، كمــا يجــوز لهــم 

يــر. يــد علــى النســبة المشــار إليهــا، بموافقــة مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى اقتــراح الوز تملــك نســبة تز
ييــن فــي تملــك أســهم الشــركات المدرجــة فــي بورصــة  وُيعامــل مواطنــو دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة معاملــة القطر

قطر.

لاطــاع علــى قانــون رقــم )١3( لســنة ٢٠٠٠ بتنظيــم اســتثمار رأس المــال غيــر القطــري فــي النشــاط االقتصــادي ١3 / ٢٠٠٠ وتعدياتــه، 
www.mec.gov.qa/ar :يــارة الموقــع االلكترونــي التالــي يرجــى ز

مراحل تقديم طلب االستثمار غير القطري

إجراءات تقديم طلب االستثمار غير القطري

يين القطاعات االستثمارية المتاحة لغير القطر

تحضير المستندات
 واالوراق المطلوبة من
يارة موقع وزارة  خال ز

االقتصاد والتجارة
www.mec.gov.qa

 البدء بتقديم الطلب
 أو عن طريق

ً
 إلكترونيا

 مركز األعمال
وزارة االقتصاد والتجارة

يتم دراسة الطلب
عن طريق إدارة
تنمية االعمال

وترويج االستثمار

 يرفع الطلب مع التوصية
المبدئية

ير لمكتب سعادة وز
االقتصاد والتجارة

التخاذ القرار

في حالة الموافقة
 يتم إصدار 

السجل التجاري

• قامت وزارة االقتصاد والتجارة بتطوير طريقة تقديم طلب المستثمر غير
   القطري عن طريق وضع نظام جديد )الخدمة اإللكترونية( ومن خاله يتم

   تعبئة النماذج المطلوبة.
• يتم تحويل الطلب مع شرح مفصل عن الخدمات المطلوبة إلى الجهة

   المختصة للدراسة والتدقيق.
• يحّول الطلب إلى اإلدارة المختصة إلصدار القرار وإباغ مقدم الطلب

   بالنتيجة.

ين األجانب بتجاوز نسبة ير السماح للمستثمر يجوز بقرار من الوز
مساهماتهم من ٤9 % وحتى ١٠٠ % من رأس المال للمشروع في مجاالت

الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والسياحة وتنمية واستغال الموارد
ية والفنية الطبيعية أو الطاقة أو التعدين وخدمات األعمال االستشار

ياضية والترفيهية وخدمات وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية والر
التوزيع.

كيف؟

ماذا؟

قانون رقم )١3( لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري 
في النشاط االقتصادي ١3 / ٢٠٠٠ وتعدياته.

تقوم الجهات المختصة بمراجعة القانون بشكل دوري ودراسة امكانية تطوير وتعديل مواد القانون فيما يخدم تشجيع االستثمار اذا لزم االمر
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االستثمار في دولة قطراالستثمار في دولة قطر

متى؟

أين؟

يد على عشر سنوات يبة الدخل لمدة ال تز • يجوز إعفاء المستثمر من ضر

• منح مشروعات االستثمار غير القطري إعفاء جمركي لآلالت والمعدات 
الازمة إلنشائها.

• يجوز تخصيص أرض إلقامة مشروع استثماري وذلك بطريق االيجار لمدة 
يد على ٥٠ سنة قابلة للتجديد. طويلة ال تز

 على وارداتها من المواد األولية 
ً
• يجوز منح مشروعات الصناعية إعفاًء جمركيا

والنصف مصنعة الازمة لإلنتاج التي ال تتوافر في األسواق المحلية.

االمتيازات العامة:

• استيراد كل ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله او التوسع فيه.
• حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى قطر.

ية تحويل األرباح واألصول متى رغب المستثمر في ذلك. • حر
• تتم التحويات بأي عملة قابلة للتحويل. 

يــة لنــزع الملكيــة أو ألي إجــراء ذو أثــر مماثــل بنــاء  • ال تخضــع االســتثمارات غيــر القطر
علــى قانــون رقــم )١3( لســنة ٢٠٠٠ بتنظيــم اســتثمار رأس المــال غيــر القطــري فــي 

النشــاط االقتصــادي ١3 / ٢٠٠٠.
ية نقل ملكية استثمار المستثمر إلى مستثمر آخر قطري أو غير قطري. • حر

شركة مناطق االقتصادية - قطر )مناطق(:
االقتصاديــة  المناطــق  لخدمــات  والرئيســي  الرائــد  المــزود  هــي  »مناطــق«  شــركة 
باألماكــن  مشــاريعها  مواقــع  باختيــار  بعنايــة  تقــوم  قطــر، فهــي  بدولــة  الخاصــة 

الدولــة. فــي  االســتراتيجية 
أما االستثمار مع »مناطق« فهو الخيار األمثل لتمية أعمالك وازدهارها.

المناطق االقتصادية )رأس بوفنطاس – أم الحول – الكرعانة(
المناطق اللوجستية )جري السمر – الوكرة -أبا الصليل -بركة العوامر(
ين١ – أم اشهرين٢( مناطق التخزين )بوفسيلة – بوصلبة – أم اشهر

لمزيد من المعلومات:
يارة موقع الموقع االلكتروني التالي لشركة »مناطق«: الرجاء ز

 www.manateq.qa

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
البحــوث  اســتراتيجية  فــي   

ً
رئيســيا  

ً
مكّونــا والتكنولوجيــا  للعلــوم  قطــر  واحــة  ُتعتبــر 

ــر التــي وضعتهــا مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع. توفــر  والتطوي
المنطقــة الحــرة الخدمــات والتســهيات الازمــة )بمــا فــي ذلــك العقــارات واألبنيــة( 
ِلمرافــق البحــوث والتطويــر فــي القطاعيــن العــام والخــاص، وللشــركات العاملــة فــي 

قطــاع التكنولوجيــا.
يارة الموقع االلكتروني لواحة قطر للعلوم  يد من المعلومات الرجاء ز لمز

http://www.qstp.org.qa/ar/home/free-zone :والتكنولوجيا

مركز قطر للمال
 للتنميــة 

ً
 رئيســيا

ً
 فــي مجــال المــال واألعمــال ومحــركا

ً
 رائــدا

ً
يعتبــر مركــز قطــر للمــال مركــزا

يقدمهــا  التــي  المزايــا  أهــم  المحلــي واإلقليمــي والدولــي. ومــن  الصعيــد  علــى 
المركــز للشــركات الراغبــة فــي مزاولــة أعمالهــا فــي مركــز قطــر للمــال مــا يلــي:

• مزاولة كافة األعمال داخل دولة قطر وبأي عملة
مؤسســات    اعتبــار  )دون  يــة  العقار األنشــطة  ومراقبــة  المحليــة،  األعمــال  مزايــا   •

الحــرة( المناطــق 
يبة على األرباح المحلية • ١٠% كضر

• ملكية أجنبية بنسبة ١٠٠%
• يمثــل مركــز قطــر للمــال نقطــة انطــاق للكيانــات المحليــة والدوليــة علــى حــد الســواء 
ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى اإلطــار القانونــي والتنظيمــي للمركــز ذي المعاييــر 

العالميــة
يارة الموقع االلكتروني التالي لمركز قطر للمال:  يد من المعلومات يرجى ز لمز

http://www.qfc.qa/ar/qfcplatform
بالنســبة للمشــاريع األخــرى فــي القطاعــات المختلفــة، فإنــه بإمــكان المســتثمر أن 

يســتثمر بــأي مدينــة فــي دولــة قطــر مــع الرجــوع إلــى الجهــات المختصــة.

الحوافز التشجيعية

المشاريع الصناعية -المناطق الحرة:

أين؟
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الفرص االستثمارية

بنــك  مــع  بالتعــاون  والصناعــة  الطاقــة  وزارة  فــي  الصناعيــة  التنميــة  إدارة  تقــوم 
ين مــن القطــاع   للمســتثمر

ً
يــا التنميــة بتوفيــر باقــة واعــدة لاســتثمار الصناعــي دور

واالجنبــي. المحلــي  الخــاص، 

يارة الموقع االلكتروني: يد من المعلومات يرجى ز لمز
www.mei.gov.qa/#investment-opportunities-ar/ 

إن المشــاريع االقتصاديــة التــي تقــوم دولــة قطــر بتنفيذهــا تســاهم فــي تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة ٢٠3٠. والتــي تهــدف إلــى 
 وفــي المســتقبل، وتأميــن 

ً
ارســاء اقتصــاد وطنــي متنــوع وتنافســي قــادر علــى تلبيــة احتياجــات مواطنــي ومقيمــي دولــة قطــر حاليــا

مســتوى معيشــي مرتفــع يقــوم علــى توفيــر ســبل الراحــة والرخــاء والرفاهيــة.
 

منطقة رأس بوفنطاس اإلقتصادية الخاصة
القطاعــات  تتضمــن  الدولــي،  لمطــار حمــد  المحاذيــة  الخاصــة،  اإلقتصاديــة  بوفنطــاس  رأس  منطقــة 
المتقدمــة،  الطيــران والســيارات، والتكنولوجيــا  الطبيــة، وصناعــات  الصحيــة واألجهــزة  الرعايــة  التاليــة: 

األعمــال وخدمــات  واللوجســتيات، 
 

منطقة الكرعانة االقتصادية
تختــص منطقــة الكرعانــة االقتصاديــة بدعــم قطاعــي الصناعــات المتخصصــة والخدمــات اللوجســتية. 
يــق   فــي منتصــف الطر

ً
وتقــع هــذه المنطقــة التــي تبلــغ مســاحتها الكليــة 3٨.٤3 كيلــو متــرا مربعــا

الواصــل بيــن الدوحــة ومنطقــة بوســمرة.
 

منطقة أم الحول االقتصادية
، بدعــم قطــاع 

ً
تختــص منطقــة أم الحــول االقتصاديــة، التــي تبلــغ مســاحتها 33.٥٢ كيلومتــرا مربعــا

الصناعــات الخفيفــة وتقــع قــرب مشــروع المينــاء الجديــد جنــوب الوكــرة.

شبكة سكك الحديد القطرية: الريل
ــر الخــاص بشــبكة  تعكــف دولــة قطــر علــى تنفيــذ أربعــة مشــروعات هامــة تنــدرج ضمــن برنامــج التطوي

يــة وتشــمل: ســكك الحديــد القطر
• مترو الدوحة

• قطار المسافات الطويلة للركاب
• قطار المسافات الطويلة للبضائع

• قطار النقل الخفيف

مدينة الوعب
تقــدم مدينــة الوعــب اســتثمارا رائعــا بــكل مــا تحمــل الكلمــة مــن معنــى فــي كل ركــن منهــا مــع جــودة 
العمرانيــة  الوعــب بمنظومتهــا  تتميــز مدينــة  حــٍد ســواء.  لقاطنيهــا والضيــوف والــزوار علــى  عاليــة 
ذات االرتفــاع المنخفــض وعــدد ســكانها المــدروس ممــا أضفــى علــى المــكان معنــى حقيقيــا للتمتــع 
بالحيــاة. تحيــط بالمدينــة طــرق رئيســية مهمــة بالدوحــة إذ تقــع بالقــرب مــن مشــروع بنــاء المتــرو وأشــهر 

مــدارس العاصمــة.

 

تقــوم الهيئــة العامــة للســياحة بالتعــاون مــع بنــك التنميــة وذلــك مــن خــال توفيــر 
ية بالقطــاع الســياحي ومــن أجلــه أن يســاهم فــي تطويــر قطــر كوجهــة  فــرص اســتثمار
يــة.  التجار باألعمــال  والقيــام  لاســتثمار  مثالــي  كمــكان   

ً
وأيضــا ســياحية مســتدامة 

ــر تحديــث ( )ســيتم توفي
www.visitqatar.qa :يارة الموقع االلكتروني يد من المعلومات يرجى ز لمز

ية للقطــاع الخــاص القطــري ومنــح ٨ عقــود  يــل بتوفيــر فــرص اســتثمار تقــوم شــركة الر
بنــاء  المتــرو،  وبنــاء محطــات  االنفــاق  انشــاء  فــرص وذلــك الســتكمال   ١٠٤ وتوفيــر 
المحطــات فــوق األرض والمســتودعات والمنشــآت علــى مســتوى المتــرو، وأنظمــة 

الســكك الحديديــة. 
www.qr.com.qa/ االلكترونــي:  الموقــع  يــارة  ز يرجــى  المعلومــات  مــن  يــد  لمز

Arabic/Procurement/Pages/InvestorOpportunities.aspx

تقــوم اللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث بفتــح الفــرص أمــام مؤسســات القطــاع الخــاص 
يــة المتميــزة التــي يتيحهــا تطــور دولــة قطــر الملفــت فــي  للتعــرف علــى اآلفــاق التجار
ياضــي، وذلــك فــي قطاعــاٍت تتضمــن: إنشــاء أماكــن تنظيــم الفعاليــات–  المجــال الر

ياضــي إدارة الفعاليــات– إدارة المرافــق– التطويــر الر
يارة الموقع االلكتروني: يد من المعلومات يرجى ز لمز

www.sc.qa 

 في دولة قطر
ً
يع القائمة حاليا المشار
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 في دولة قطر
ً
يع القائمة حاليا المشار  في دولة قطر

ً
يع القائمة حاليا المشار

مشروع ميناء الدوحة الجديد
يعــد مشــروع مينــاء الدوحــة الجديــد أحــد أضخــم مشــر وعــات البنيــة التحتيــة فــي العالــم. ويتــم تنفيــذ 
يــا( ٧.٤ مليــار دوالر) فــي جنــوب مدينــة الدوحــة  يــاال قطر هــذا المشــروع، الــذي تبلــغ تكلفتــه ٢٧ مليــار ر
يــا جديــدا  وتقــدر مســاحته اإلجماليــة بنحــو ٢٦.٥ كيلومتــرا مربعــا. وســوف يضــم المشــروع مينــاًء بحر

يــة بمنطقــة قطــر االقتصاديــة الثالثــة. يــة وقنــاة بحر يــة القطر يــة البحر وقاعــدة للقــوات األمير

مدينة الطاقة قطر
تعد مدينة الطاقة قطر أول مركز متكامل للطاقة في منطقة الخليج العربي والشرق األوسط.

تحقيــق  علــى  الخليــج  منطقــة  دول  وقــدرة  إمكانيــة  يــز  وتعز دعــم  إلــى  المشــروع  هــذا  ويهــدف 
عوائــد ضخمــة مــن خــال إنتــاج المركبــات الهيدروكربونيــة، وأن تكــون المدينــة بمثابــة النــواة للقطاعــات 
األساســية لصناعــة النفــط والغــاز فــي منطقــة الشــرق األوســط. وتقــع مدينــة الطاقــة فــي منتصــف 
يــق بيــن منطقــة األعمــال والســكن فــي الدفنــة ومدينــة لوســيل علــى الســاحل الشــرقي لقطــر  الطر
يــق  وتبعــد حوالــي ٢٠ كيلومتــرا شــمال مطــار حمــد الدولــي. ويرتبــط المشــروع بمدينــة لوســيل عبــر طر

الخــور الســريع.

القرية اللوجستية في قطر
يــة حســب الطلــب لتلبــي االحتياجــات  يتيــح هــذا المشــروع إمكانيــة تصميــم المســاحات المرنــة فــي القر
اللوجيســتية لــكل عميــل. وقــد مكــَن المركــز اللوجيســتي المتغيــر شــركة الخليــج للمخــازن مــن تقديــم 
عــروض خدماتيــة عمليــة ومرنــة بنــاًء علــى طلــب العميــل. وفيمــا يلــي نبــذة عن مكونات هذا المشــروع:

ية اللوجستية • مساحة ١ مليون مترا مربعا في الخطة الرئيسية للقر
ينية • 33٠,٠٠٠ مترا مربعا من المساحات التخز

• ١٠٠,٠٠٠مترا مربعا من مواقف الشاحنات وورشات التصليح والصيانة
• مساحة ٤٤,٠٠٠ مترا مربعا مخصصة لمحطة الحاويات

• ٤٧,٠٠٠ مترا مربعا من الساحات المفتوحة وساحة المزادات
• مساحة ٤3,٠٠٠ مربعا مترا للمباني السكنية والمنشآت الترفيهية

 

مشروع مشيرب
يــة وهــو يهــدف إلــى إعــادة إحيــاء  يعــد مشــروع مشــيرب مــن أبــرز مشــروعات شــركة مشــيرب العقار
وتطويــر الوســط التجــاري القديــم فــي قلــب مدينــة الدوحــة. ويهــدف هــذا المشــروع الرائــد الــذي 
يــا إلــى تطويــر مــا مســاحته 3١ هكتــارا مــن الحــي التجــاري القديــم مــن  يــاال قطر تبلــغ قيمتــه ٢٠ مليــار ر
خــال تصميــم معمــاري عصــري مســتوحى مــن اإلرث التراثــي والمعمــاري لدولــة قطــر. كمــا يجســد 
يــة’’ التــي  المشــروع رؤيــة صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر، رئيــس مجلــس إدارة ‘‘مشــيرب العقار

ترمــي إلــى بنــاء عمــارة تعكــس ثقافــة وتطلعــات الشــعب القطــري.

ملعب لوسيل المتميز
سيســتضيف ملعــب لوســيل المتميــز الــذي يتســع ل ٨٦ ألــف متفرجــا المباراتيــن االفتتاحيــة والنهائيــة 
ضمــن بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم ٢٠٢٢. واســتلهم تصميــم هــذا الملعــب الــذي يقــع فــي مدينــة 
لوســيل مــن ســفينة عربيــة تقليديــة وتحيــط بــه الميــاه. وبعــد كأس العالــم ســيتم اســتخدام الملعــب 

ياضيــة والثقافيــة األخــرى. الســتضافة الفعاليــات الر

تطوير مدينة لوسيل
لوســيل هــي مدينــة ســاحلية جديــدة يتــم إنشــاؤها فــي شــمال مدينــة الدوحــة. ويمتــد المشــروع 
علــى مســافة 3٥ كيلومتــرا مربعــا، ويتكــون مــن ١٨ منطقــة وبحيــرة، ومنطقتــي مرســى. كمــا يشــمل 
يــة ومناطــق متعــددة  المشــروع٥ ٢ ألــف وحــدة ســكنية، وأبنيــة منخفضــة ومرتفعــة، ومناطــق تجار

االســتخدامات و ٢٢ مدرســة ومستشــفى وميدانيــن للجولــف.
يكيا • تكلفة المشروع: ٥.٥ مليار دوالرا أمر

• الجدول الزمني: المشروع قيد المنفذ المشروع: شركة لوسيل للتطوير العقاري
• من المتوقع استكمال أعمال البنية التحتية في العام٢٠١٨. 

وقــد تــم تكليــف عــددا مــن الشــركات علــى غــرار شــركة هايــدر لاستشــارات فــي الشــرق األوســط 
وشــركة هالكــرو وشــركة كــوي وشــركاه بوضــع خطــة مفّصلــة للبنيــة التحتيــة للمدينــة، فيمــا أوكلــت 

مهمــة إدارة المشــروع إلــى شــركة بارســونز.
 

 لقانــون رقــم 13 
ً
وهنــاك عــدد مــن المشــاريع المســتقبلية المتعلقــة بالقطاعــات األخــرى تبعــا

تلبيــة احتياجــات المواطــن والمقيــم. وتعديالتــه، والتــي مــن شــأنها 
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أسئلة متكررةأنواع التأشيرات

أنواع التأشيرات التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج من خال النظام االلكتروني: 

يارة الموقع االلكتروني  يد من التفاصيل حول أنواع التأشيرات المذكورة أعاه يرجى ز وعلى الراغبين في الحصول على المز
www.moi.gov.qa :لوزارة الداخلية

التأشيرات الرسمية

تأشيرات مرافقي 
مواطني دول
مجلس التعاون

تأشيرات رجال األعمال

التأشيرات السياحية المشتركة
)قطر وسلطنة عمان(

تأشيرات المرورالتأشيرات السياحية

تأشيرات مقيمي دول 
مجلس التعاون

كيف أقوم بتأسيس شركة في دولة قطر؟
يقــة تقديــم طلــب المســتثمر غيــر القطــري مــن خــال وضــع نظــام جديــد يشــمل العديــد مــن  قامــت وزارة االقتصــاد والتجــارة بتطويــر طر

الخدمــات االلكترونيــة التــي توفــر يتــم مــن خالهــا تعبئــة النمــاذج المطلوبــة.
 

هل أستطيع تسجيل شركة في دولة قطر من دون شريك محلي؟
بموجب قانون االستثمار القطري رقم ١3 / ٢٠٠٠وتعدياته، يجوز للمستثمر ين األجانب تجاوز نسبة مساهماتهم

من ٤9 % وحتى ١٠٠ % من رأس مال المشروع في قطاعات الزراعة، الصناعة، الرعاية الصحية، التعليم،
ية والتقنية، السياحة وتنمية واستغال الموارد الطبيعية، الطاقة، التعدين، خدمات األعمال االستشار

ياضة الترفيه والتوزيع. تكنولوجيا المعلومات، الثقافة، الر
 

ما هو الحد األدنى لرأس المال المطلوب إلنشاء شركة؟
ال توجد حدود دنيا لرأس المال فذلك يعتمد على حجم المشروع الذي سيتم إنشاؤه في دولة قطر.

 
هل تقّدم دولة قطر حوافز للمستثمرين؟

ين األجانب كما يلي: تقّدم دولة قطر حوافز هامة للمستثمر
يــق اإليجــار لمــدة طويلــة تصــل إلــى  • يجــوز تخصيــص األرض الازمــة للمســتثمر األجنبــي إلقامــة مشــروعه االســتثماري، وذلــك عــن طر

٥٠ ســنة قابلــة للتجديــد
• يمكن للمستثمر األجنبي أن يستورد لمشروعه االستثماري ما يحتاج إليه إلنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه

يد على عشر سنوات يبة الدخل لمدة ال تز • يجوز إعفاء رأس المال األجنبي المستثمر من ضر
ً
 بالنسبة لوارداتها

ً
• يجوز منح مشروعات االستثمار األجنبي إعفاءا جمركيا

ً
 على وارداتها

ً
• يجوز منح مشروعات االستثمار األجنبي في مجال الصناعة إعفاءا جمركيا

يــة القيــام بجميــع التحويــات الخاصــة باســتثماراتهم مــن وإلــى الخــارج دون تأخيــر، وتشــمل هــذه    ين األجانــب حر • لــدى المســتثمر
التحويــات:

١- عائدات االستثمار
٢- حصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض االستثمار

3- حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات االستثمار
٤- التعويض

 
ما هو نوع الكيان القانوني لالستثمارات غير القطرية؟

شركة ذات مسؤولية محدودة )مملوكة للفرد الواحد او عدة افراد(
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مواقع هامة

بوابة حكومة قطر اإللكترونية

www.gov.qa

هيئة مركز قطر للمال

www.qfc.com.qa

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

www.qfcra.com

هيئة األشغال العامة

www.ashghal.gov.qa

الهيئة العامة للسياحة

www.visitqatar.qa

مؤسسة حمد الطبية

www.hmc.org.qa

وزارة الخارجية

www.mofa.gov.qa

وزارة الداخلية

www.moi.gov.qa

وزارة التعليم والتعليم العالي

www.edu.gov.qa

وزارة الصحة العامة

www.moph.gov.qa

وزارةالبلدية والبيئة

www.mme.gov.qa

وزارة الطاقة والصناعة

www.mei.gov.qa

وزارة الثقافة والرياضة

www.mocs.gov.qa

مصرف قطر المركزي

www.qcb.gov.qa

جهاز قطر لالستثمار

www.qia.qa

اللجنة األولمبية القطرية

www.olympic.qa

وزارة العدل

www.moj.gov.qa

الهيئة العامة للجمارك

www.customs.gov.qa

قطر للبترول

www.qp.com.qa

كهرماء

www.km.com.qa

وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

www.mdps.gov.qa

غرفة قطر

www.qatarchamber.com

وزارة المواصالت واالتصاالت

www.ictqatar.qa

وزارة المالية

www.mof.gov.qa

وزارة االقتصاد والتجارة

www.mec.gov.qa

وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون 

االجتماعية

www.adlsa.gov.qa
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