
 غزفخ ورجبرح قطز

  

  

 و ٔظهذ رؼًم كئدذٖ اإلداساد انذكٕيٛخ إنٗ أٌ صذس 1963أَشئذ غشفخ رجبسح ٔصُبػخ لطش فٙ ػبو  

  .  و انز٘ يُخ انغشفخ اعزمالنٛزٓب ػٍ انذكٕيخ ٔأصجذذ يؤعغخ راد َفغ ػبو1990 نغُخ 11انمبٌَٕ سلى 

سغى اعزمالنٛخ انغشفخ ظم رؼٍٛٛ أػضبء يجهظ اإلداسح ٚزى ثًٕجت يشعٕو أيٛش٘ إنٗ أٌ صذس انمبٌَٕ سلى  *

  . و انز٘ جؼم اخزٛبس أػضبء يجهظ اإلداسح ػٍ طشٚك االَزخبة انًجبشش1996 نغُخ 11

 و شٓذد دٔنخ لطش أٔل رجشثخ دًٚمشاطٛخ دمٛمٛخ رًضهذ فٙ اَزخبة أػضبء يجهظ إداسح 1998فٙ أثشٚم  *

  . ػضٕاًا 17انغشفخ انجبنغ ػذدْى 

 و أجشٚذ اَزخبثبد انذٔسح انضبَٛخ نًجهظ إداسح انغشفخ ٔانزٙ أعفشد ػٍ اَزخبة 2002فٙ انخبيظ يٍ يبٕٚ  *

  . يجهظ إداسح رشأعّ انغٛذ يذًذ ثٍ خبنذ انًبَغ

خهٛفخ ثٍ /  أجشٚذ اَزخبثبد انذٔسح انضبنضخ انزٙ أعفشد ػٍ اَزخبة انشٛخ 2006فٙ انخبيظ ػشش يٍ يبٕٚ  *

ػجذ انؼضٚض انؼًبدٖ َبئجبًا نهشئٛظ يذًذ ثٍ طٕاس أيُٛبًا فخشٚبًا / جبعى ثٍ يذًذ آل صبَٙ سئٛغبًا نهغشفخ ٔانغٛذ 

  . نهصُذٔق

  .  رى إجشاء اَزخبثبد انذٔسح انشاثؼخ ٔفبص ثٓب يجهظ اإلداسح انذبن2010ٙفٙ َٓبٚخ يبٕٚ  *

 

 

 

 

 أهذاف انغزفخ  *

 

 و ، فإٌ انغزفخ رهذف إنى رُظٍى انًصبنح انزجبرٌخ وانصُبػٍخ 1990 نسُخ 11 يٍ انقبَىٌ رقى 1وفقبً نهًبدح 

وانشراػٍخ ورًثٍههب وانذفبع ػُهب وانؼًم ػهى رزقٍزهب ودػى ورطىٌز انفؼبنٍبد االقزصبدٌخ واإلَزبجٍخ نخٍز 

  .انجالد ثصفخ ػبيخ ونصبنح أػضبئهب ثصفخ خبصخ

  : وهكذا رحذد دور انغزفخ يٍ خالل األهذاف انزً حذدهب انقبَىٌ وانزً رزًثم فً

  .رُظٍى انًصبنح انزجبرٌخ وانصُبػٍخ وانشراػٍخ (1

  .رًثٍم انقطبع انخبص انقطزي وانذفبع ػُه ( 2

  .رزقٍخ ودػى انفؼبنٍبد االقزصبدٌخ واإلَزبجٍخ (3

 

ونكى رقىو انغزفخ ثذورهب كبٌ ٌجت أٌ ركىٌ اخزصبصبرهب انزً حذدهب انقبَىٌ رًكُهب يٍ انقٍبو ثهذا انذور ، 

  .إال اَهب ظهذ رؼًم كجهخ اسزشبرٌخ ثم وًٌكٍ انزجبوس ػٍ رأٌهب

 

 

 اخزصبصبد انغزفخ 

 

  : رزًثم فى

  .إيذاد انذكٕيخ ثًب رطهجّ يٍ انجٛبَبد ٔانًؼهٕيبد ٔاٜساء انًزؼهمخ ثبنًغبئم انزجبسٚخ ٔانصُبػٛخ ٔانضساػٛخ (1

فٗ إَشبء انجٕسصبد ٔاألعٕاق ٔانًؼبسض انزجبسٚخ ٔانصُبػٛخ ٔانضساػٛخ – ثصفخ اعزشبسٚخ – إثذاء انشأٖ  (2

  .ٔفٙ يُخ دمٕق االيزٛبص انًزؼهمخ ثبنًشافك انؼبيخ



انزؼشفخ – انمٕاٍَٛ ٔانهٕائخ انزجبسٚخ : رضٔٚذ انٕصاساد ٔانجٓبد انًخزصخ ثًب ٚكٌٕ نٓب يٍ يمزشدبد فٗ  (3

  .ٔجًٛغ انًغبئم األخشٖ انًزصهخ ثزمذو انزجبسح ٔانصُبػخ – انجًشكٛخ

  .إَشبء انًؼبسض انذائًخ ٔاألعٕاق ٔانًذاسط ٔانًؼبْذ انزجبسٚخ ٔانصُبػٛخ (4

  .انزذكٛى فٗ انًُبصػبد انزٗ رمذ إنٛٓب ثئرفبق أصذبة انشأٌ (5

إػزًبد ثٛبَبد ٔيغزُذاد األفشاد ٔانششكبد انزجبسٚخ ػُذ رمذيٓى نهذصٕل ػهٗ عجم رجبس٘ أ رجذٚذِ أ  (6

  .رؼذٚهّ

 

 

 

  

 أهذاف وسٍبسبد يجهس اإلدارح

 

ْٗ – ايٛش انجالد انًفذٖ  – دًذ ثٍ خهٛفخ آل صبَٙ/ كبَذ انزٕجٛٓبد انكشًٚخ نذضشح صبدت انغًٕ انشٛخ  *

االعبط انزٗ اَطهك يُّ يجهظ اإلداسح فٗ رطٕٚش أداء انغشفخ ٔثُبءاًا ػهٗ رنك كبَذ انًذذداد انشئٛغٛخ نغٛبعخ 

  : يجهظ اإلداسح رزًضم فٗ

 

  .إػبدح انضمخ ثٍٛ انغشفخ ٔيُزغجٛٓب (1

  .إلبيخ ػاللبد رؼبٌٔ ٔلُٕاد ارصبل ثٍٛ انغشفخ ٔيُزغجٛٓب (2

  .إػبدح ْٛكهخ انغشفخ ٔإعزذذاس ألغبو ٔ إداساد جذٚذح العزٛؼبة انطًٕدبد ٔانخطظ انًغزمجهٛخ (3

  .رُظٛى انًصبنخ انزجبسٚخ ٔااللزصبدٚخ نهمطبع انخبص (4

  . رًضٛم انمطبع انخبص انمطش٘ (5

  .انؼًم ػهٗ رشلٛخ انمطبع انخبص انمطش٘ ٔرطٕٚشِ (6

 دػى ٔرطٕٚش انمطبع انخبص ٔرٕطٛذ ػاللبرّ يغ انؼبنى انخبسجٙ (7

 :-أػضبء يجهس اإلدارح

خهٛفخ ثٍ دبعى ثٍ يذًذ آل صبَٙ/ عؼبدح انشٛخ        سئٛظ يجهظ اإلداسح  

  

يذًذ ثٍ أدًذ ثٍ طٕاس انكٕس٘/ عؼبدح انغٛذ  َبئت سئٛظ يجهظ اإلداسح ػضٕ يجهظ اإلداسح             

  

ػهٙ ػجذانهطٛف انًغُذ/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح أيٍٛ انصُذٔق انفخش٘                     

  

دًذ ثٍ أدًذ ثٍ ػجذهللا آل صبَٙ/ عؼبدح انشٛخ  ػضٕ يجهظ اإلداسح         

  

َٕاف ثٍ يذًذ ثٍ ججش آل صبَٙ        ػضٕ يجهظ اإلداسح/ عؼبدح انشٛخ  



  

اثزٓبط يذًذ االدًذاَٙ               ػضٕ يجهظ اإلداسح/ عؼبدح انغٛذح  

  

ػجذانؼضٚض اثشاْٛى سضٕاَٙ         ػضٕ يجهظ اإلداسح/ عؼبدح انغٛذ  

  

  

 ػضٕ يجهظ اإلداسح      ساشذ دًذ ْضاع انؼزثخ انًش٘ /عؼبدح انغٛذ

       

 ػضٕ يجهظ اإلداسح      يذًذ يٓذ٘ ػجٛبٌ االدجبثٙ /عؼبدح انغٛذ

  

 ػضٕ يجهظ اإلداسح        يذًذ ثٍ أدًذ انؼجٛذنٙ /عؼبدح انغٛذ

  

يذًذ جْٕش عؼٛذ انًذًذ/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح      

  

ػبدل ػجذانشدًٍ انًُبػٙ/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح     

  

أدًذ ٕٚعف كًبل/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح    

  

ساشذ ثٍ َبصش عشٚغ انكؼجٙ/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح     

  

ػجذانشدًٍ ػجذانجهٛم ػجذانغُٙ/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح    

  

خبنذ ثٍ ججش عهطبٌ طٕاس انكٕاس٘/ عؼبدح انغٛذ  ػضٕ يجهظ اإلداسح    

  



  

 :- يؼهىيبد انزىاصم

 انذوحخ قطز , 402:- ة .ص

  00974 -44559111  :-رقى انزهفىٌ

 +97444661697+,97444661693:فبكس

 info@qcci.org -:  انكززوًَ انجزٌذ   

 qcci@qatar.net                         

 www.qcci.org:- يىقغ انكززوًَ

  

  

  حوافز االستثمار 

  

 

تمتلك دولة قطر مجموعة متكاملة من مقومات جذب االستثمار األجنبً، ومن أبرز هذه المقومات االستقرار 
السٌاسً واالجتماعً ، وتوفر جملة من عوامل اإلنتاج التً تقدم مزاٌا نسبٌة للصناعات ذات االستهالك الكبٌر 

للطاقة حٌث ٌتوفر لدى قطر أكبر حقل منفرد للغاز غٌر المصاحب فً العالم مما ٌمثل ثقال اقتصادٌا للدولة 
باإلضافة إلى موقعها الجغرافً المتواجد فً مركز منطقة الخلٌج والتكوٌن الجغرافً للدولة كشبه جزٌرة ممتدة 
عبر مٌاه الخلٌج مما ٌضٌف لها مٌزة وجود منافذ بحرٌة وسواحل ممتدة عبر مٌاه الخلٌج األمر الذي ٌزٌد من 

فرص الدولة ألن تصبح مركزا جٌدا للقٌام باألعمال االستثمارٌة ، إضافة إلى أن قطر تتبع سٌاسة االقتصاد 
الحر وتقوم بسن القوانٌن والتشرٌعات وتقوم بتحدٌثها إلرساء ودعم هذا التوجه االقتصادي المفتوح على كافة 

دول العالم ولٌست هناك أٌة أعباء جمركٌة أو قٌود على القٌام باألعمال أو إجراء المعامالت والتحوٌالت المالٌة 
إلى الخارج فضال عن أن الدولة قامت بسن بعض القوانٌن والتشرٌعات لتوفٌر الحوافز والتسهٌالت التً من 

 .شؤنها رفع معدالت ربحٌة المشروعات التً تقام فٌها

وقد حظٌت البنٌة األساسٌة من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصٌب وافر من أولوٌات الدولة فً إطار 
سٌاستها لتحقٌق عملٌة التنوٌع االقتصادي وجذب االستثمارات األجنبٌة للمشاركة بدور فعال فً عملٌة تنوٌع 

 .وتسمح قطر باستٌراد العمالة الالزمة لتشغٌل المشروعات من أي من دول العالم. مصادر الدخل القومً

وٌرخص قانون االستثمار األجنبً لوزارة االقتصاد والتجارة أن تسمح للمستثمرٌن األجانب باالستثمار فً 
من % 51أن ٌكون لدٌهم شرٌك قطري أو أكثر ال تقل مساهمتهم عن  :جمٌع قطاعات االقتصاد الوطنً بشرط

 .رأس المال، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحٌح، وفقا ألحكام قانون الشركات التجارٌة

من % 100وحتى  %49و ٌجوز بقرار من الوزٌر السماح للمستثمرٌن األجانب بتجاوز نسبة مساهماتهم من 

رأس المال للمشروع فً مجاالت الزراعة والصناعة والصحة والتعلٌم والسٌاحة وتنمٌة واستغالل الموارد 

mailto:info@qcci.org:-
mailto:info@qcci.org:-
mailto:info@qcci.org:-
mailto:info@qcci.org:-
mailto:qcci@qatar.net
http://www.qcci.org/
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الطبٌعٌة أو الطاقة والتعدٌن، بشرط أن تتماشى مع خطة التنمٌة فً الدولة وعلى أن ٌراعى تفضٌل المشروعات 
التً تستخدم منتجات وخامات محلٌة تساعد على زٌادة القٌمة المضافة، والمشروعات التً تحقق االستغالل 

األمثل للمواد الخام المتاحة محلٌا، والصناعات التصدٌرٌة أو التً تقدم منتجا جدٌدا، أو تستخدم تقنٌة حدٌثة، 
وكذلك المشروعات التً تعمل على توطٌن صناعات ذات شهرة عالمٌة، والمشروعات التً تهتم بالكوادر 

 .الوطنٌة

وأجاز القانون القطري ، وبموجب مرسوم أمٌري، استثمار األشخاص غٌر القطرٌٌن ألموالهم دون شرٌك 
قطري فً مجال الصناعة أو الزراعة أو التعدٌن أو القوى المحركة أو السٌاحة أو مقاوالت األعمال، بشرط أن 

ٌكون ذلك ألغراض التنمٌة االقتصادٌة، أو لتٌسٌر أداء خدمة عامة أو لتحقٌق منفعة عامة، كما أجاز القانون 
بذات األداة لألشخاص غٌر القطرٌٌن استٌراد المواد الالزمة لهذه المشروعات التً ال ٌوجد لها مثٌل فً 

 .األسواق المحلٌة

وتلتزم قطر بعدم فرض أٌة قٌود إضافٌة على استثمار رأس المال األجنبً فً قطر فً المستقبل، بحٌث تإثر 
 .على المنافسة المتكافئة لرإوس األموال األجنبٌة، مع رأس المال القطري

بٌد أنه ٌحظر على األجانب االستثمار فً مجاالت البنوك وشركات التؤمٌن وكذلك فً مجاالت الوكاالت 
 . التجارٌة وشراء العقارات

بلٌون دوالر، وتجدر  ( 26 )وقد وصلت االستثمارات خالل السنوات األخٌرة فً قطاعً النفط والغاز حوالً 
  .اإلشارة إلى أن بلٌون دوالر من هذه االستثمارات أجنبٌة

جدٌر بالذكر أن دولة قطر عضو فً منظمة التجارة العالمٌة، وقد قامت باستضافة وتنظٌم المإتمر الوزاري 
 .2001الرابع لمنظمة التجارة العالمٌة فً الدوحة فً عام 

 

  

 

 :من أهم االمتيازات العامة

 .حرٌة دخول رأس المال وخروجه من وإلى البالد -

 .حرٌة تحوٌل األرباح واألصول متى رغب المستثمر فً ذلك -

 .حرٌة التحوٌل للعمالت األجنبٌة وثبات سعر الصرف تقرٌبا -

 . حرٌة االقتصاد القطري -

 

 :ومن اإلعفاءات العامة

للمستثمر األجنبً أن ٌستورد لمشروعه االستثماري ما ٌحتاج إلٌه فً إنشاء المشروع أو تشغٌله أو التوسع  -1
 .فٌه

إعفاء رأس المال األجنبً المستثمر من ضرٌبة الدخل لمدة ال تزٌد عن عشرة سنوات من تارٌخ تشغٌل  -2
 .المشروع استثمارٌا

 .إعفاء جمركٌا لواردات المشروع من آالت ومعدات الزمة إلنشائه -3

إعفاء جمركٌا للمشروع الصناعً على وارداته من المواد األولٌة والنصف مصنعة الالزمة لإلنتاج والتً ال  -4
 .تتوافر فً األسواق المحلٌة

 

 :من الحوافز المطروحة

 .تهٌئة الفرص االستثمارٌة وإعداد الدراسات األولٌة للمشروعات الصناعٌة -1

 .إعداد دراسات الجدوى االقتصادٌة والتقنٌة وإبداء المشورة الفنٌة للقطاع الخاص الراغب فً االستثمار -2

فتح المواقع المالئمة لالستثمارات الصناعٌة فً األراضً المخصصة لذلك فً المنطقة الصناعٌة بإٌجار  -3



 .مالئم ولفترات طوٌلة

مساعدة المشروعات الصناعٌة المرخصة للحصول على قروض من بنك التنمٌة الصناعٌة والمإسسات  -4
 .المالٌة األخرى

تقدٌم المساعدة للمستثمرٌن بناء على اطالعهم على المعلومات البٌانات والدراسات المتوافرة حول  -5
 .المشروعات المختارة لالستثمار

 .تزوٌد المشروع بالطاقة الكهربائٌة والبترول والماء والغاز الطبٌعً بسعر تنافسً -6

 

 :االمتيازات األخرى

 .وجود منطقة صناعٌة مكتملة الخدمات لألغراض الصناعٌة -1

تموٌل المشروعات الصناعٌة المتوسطة والصغٌرة من قبل بنك قطر للتنمٌة الصناعٌة بسعر فائدة تشجٌعً  -2
 .ولفترة سماح مالئمة لسداد األقساط

 .نظم وإجراءات مرنه لجلب العمالة الصناعٌة وغٌرها -3

 .وجود قوانٌن عمل مرنه تكفل حقوق كافة األطراف المعٌنة باالستثمار والعمال -4

 .خدمات صحٌة برسوم مالئمة -5

 .تشرٌعات وإجراءات مرنه لتسجٌل المنشآت التجارٌة والصناعٌة -6

 .سهولة االتصال بالمسإولٌن الحكومٌٌن والرسمٌٌن لحل اإلشكالٌات التً تعترض االستثمارات -7

فض النزاعات االستثمارٌة عن طرٌق التحكٌم التجاري أو اللجوء للمحاكم العدلٌة أو الشرعٌة بالدولة وفق  -8
 .االختصاص

 ..نظام قضائً مستقل بموجب القانون -9

  

  

   

 فزص اسزثًبرٌخ 

 

ٚغش إداسح انزًُٛخ انصُبػٛخ أٌ رزمذو نهغبدح انًغزضًشٍٚ يٍ انمطبع انخبص، انًذهٙ ٔاألجُجٙ، ثجبلخ ٔاػذح 

انًًٛضاد انُغجٛخ , ٔلذ أخزد اإلداسح فٙ االػزجبس  .2008يٍ فشص االعزضًبس انصُبػٙ ثذٔنخ لطش نؼبو 

 .رٕفش انًٕاد انخبو يذهٛب · :نذٔنخ لطش، ػُذ اػذادْب نًهفبد ْزِ انفشص، ٔيٍ أًْٓب

 

 .انفشص انزصذٚشٚخ نًُزجبد ْزِ انًشبسٚغ ·

 .انًؤششاد انشثذٛخ انًشجؼخ إللبيزٓب ·

ٔلذ اػزًذد دساعبد ْزِ انًشبسٚغ ػهٗ انًغخ انًٛذاَٙ نهغٕق انًذهٙ، إضبفخ إنٗ أعٕاق أخشٖ، ٔنى رغفم 

ٔرؼزجش ْزِ انًهفبد، دساعخ  .انجبَت انجٛئٙ نٓزِ انًشبسٚغ، دٛش رى اخزٛبس أدذس انزمُٛبد انصذٚمخ نهجٛئخ

أٔنٛخ نفشص اعزضًبسٚخ صُبػٛخ ٔاػذح، رًكٍ انًغزضًش يٍ االػزًبد ػهٛٓب كًؤشش أٔنٙ ثجذٖٔ ْزِ 

  .انًشبسٚغ

 

ٔإداسح انزًُٛخ انصُبػٛخ إر ٚغؼذْب طشح فشص االعزضًبس ْزِ أيبو انغبدح انًغزضًشٍٚ، نزٕصٙ ثأًْٛخ انمٛبو 

  .آيهٍٛ نهجًٛغ انزٕفٛك ٔانُجبح .ثذساعخ جذٖٔ رفصٛهٛخ، ثؼذ ارخبر لشاس االعزضًبس فٙ أ٘ يُٓب



  

. 

  

  

  :فرص االستثمار في قطر

 

فً % 100، و ٌمكن لهذه النسبة أن تبلغ % 49ٌمكن للمستثمر األجنبً االستثمار فً جمٌع المجاالت بنسبة 
  :المجاالت التالٌة بموافقة وزارٌة

 

 الزراعة •    

 الصناعة  •    

 الصحة  •    

 التعلٌم  •    

 السٌاحة  •    

 تنمٌة و استغالل الموارد الطبٌعٌة أو الطاقة أو التعدٌن •    

 خدمات األعمال االستشارٌة و الثقافٌة و الرٌاضٌة و الترفٌهٌة •    

  .خدمات التوزٌع •    

 

أما بالنسبة للقطاع المصرفً فٌجوز تؤسٌس بنك بقرار من مجلس الوزراء وٌحق لألجانب تملك العقارات فً 
  .أماكن معٌنة فقط من الدولة

 

  :القطاعات المتاحة أمام لالستثمار األجنبً

 

 الخاص بتنظٌم استثمار رأس المال غٌر القطري فً النشاط االقتصادي فإنه 2000لسنة  (13)بناًء على قانون 
  :من المشروع فً القطاعات التالٌة% 100ٌمكن للمستثمر غٌر القطري االستثمار بنسبة 

 

 الزراعة •    

 الصناعة •    

 الصحة •    

 التعلٌم •    

 السٌاحة •    

 تنمٌة و استغالل الموارد الطبٌعٌة و التعدٌن •    

 خدمات األعمال االستشارٌة •    

 خدمات األعمال الفنٌة •    

 تقنٌة المعلومات •    

 الخدمات الثقافٌة  •    

 الخدمات الرٌاضٌة •    

 الخدمات الترفٌهٌة •    



  

   

  

 قبَىٌ االسزثًبر 

 نالطالع ػهٗ لبٌَٕ االعزضًبسػهٗ انشاثظ انزبنٙ

  

http://www.investinqatar.com.qa/Arabic/ForeignInvestor/Pages/Investmentlaws.

aspx 

  

  

  

 :-انًصبدر 

رقزٌز ثُك قطز - انجُك انذونً - يُظًخ انؼًم انذونٍخ - شزكخ قطز نهجززول - جهبس اإلحصبء انقطزي -1

 .و 2009انًزكشي ػٍ االسزقزار انًبنً نسُخ 

 .اسزجٍبٌ انزاثطخ انذي رى رؼجئزه يٍ قجم دونخ قطز -2

 غزفخ قطز- 3
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