
 

 بمشاركة وزارة العدل ووزارة البلدیة والبیئة
 األخیرة  العقاریة اإلصالحات  لتسلیط الضوء على ة افتراضیة ندوتعقد وكالة ترویج االستثمار 

 
نظرة عن كثب " نظم وكالة ترویج االستثمار في قطر فعالیة افتراضیة خاصة بعنوان تُ : 2021فبرایر  21الدوحة، قطر، 

. وتأتي ھذه الندوة اإللكترونیة في 2021فبرایر  23یوم وذلك ، " يقطرال يسوق العقاراألخیرة في ال صالحات على اإل
الفعالیة ھذه  وستُعقدتاح للمستثمرین العالمیین في قطر. تسلیط الضوء على الفرص غیر المسبوقة للتملك العقاري المُ  سیاق

قطر سوثبیز وزارة العدل، ووزارة البلدیة والبیئة، والدیار القطریة، والشركة المتحدة للتنمیة، وشركة  بالتعاون مع
 .إنترناشیونال ریالتي

  ، في قطرواالنتفاع بھا لعقارات األجانب لتملك حق حول  ،2020لعام  )28(وجدیر بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 
فیھ یلبي تطلعات المستثمرین العالمیین  جزء جدید تحفیز التوقعات لجھة نمو السوق العقاري القطري وبروز قد ساھم في

. وقد فتح القانون الجدید باب التملك في مناطق جغرافیة أوسع، كما أنھ  الشخصي والمالي الذین یبحثون عن فرص النمو
 المزایا المغریة التي سیتمتع بھا المستثمرون العقاریون. حزمة ألول مرة عزز 

من خبراء الصناعة والمسؤولین من المؤسسات المعنیة، اإلصالحات المھمة   ستناقش الفعالیة، التي یُشارك فیھا كوكبة
وفره سوق العقارات في قطر. كما ستُسلط العروض  یاألخیرة، لتوفر للمشاركین نظرة عن كثب حول عرض القیمة التي 

الضوء على فرص   ،للتنمیةالتي سیُلقیھا ممثلون عن الوزارتین المشاركتین والدیار القطریة والشركة المتحدة  ،الرئیسیة
 المغریة في كافة أرجاء الدولة. االستثمار العقاري 

في مجال العقارات    العالمیة العاملةالشركات    أھم ، وھي من  شركة قطر سوثبیز إنترناشیونال ریالتيباإلضافة لذلك، ستُشارك  
 الفاخرة وإحدى أكبر الوكاالت العقاریة في قطر، نظرتھا الخاصة حول تطورات السوق واآلفاق المستقبلیة.

 واإلجابة على أسئلة الحضور.  ،وستُختتم الفعالیة بجلسة نقاشیة لتسلیط مزید من الضوء على اإلصالحات األخیرة
   .   ھناویُمكن للمستثمرین واألفراد المھتمین بالموضوع متابعة المناقشات من خالل التسجیل 

 
 انتھى

 في قطر حول وكالة ترویج االستثمار
"، وتعمل كمظلة Invest Qatar) على أنشطة ترویج االستثمار تحت العالمة التجاریة "IPA Qatarتُشرف وكالة ترویج االستثمار في قطر (

ساعد وكالة الوثیق مع منصات الترخیص القطریة، تُ  ھاتنسیقو ، استخدام مواردھا الواسعةمن خالل ووطنیة لجذب االستثمار األجنبي المباشر. 
 خبرة الالزمة.تقدیم الدعم، والمشورة، وال عبر ، نجاٍح على المدى الطویلالوتحقیق  ، الشركات على تعزیز طموحاتھافي قطر ترویج االستثمار 

المستثمرین الدولیین بفرص األعمال   وتعریفدولة قطر كوجھة استثماریة استثنائیة،    تسلیط الضوء علىإلى  في قطر  تھدف وكالة ترویج االستثمار  
 أھداف التنویع االقتصادي.تحقیق و ، التنمیة االقتصادیة للدولة دفع عجلة فضالً عنالمربحة، 

 
 ترویج االستثمار في قطر، یُرجى التواصل مع:لالستفسار لدى وكالة 
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