
 

 في إطار فعالیة افتراضیة جمعت خبراء الصناعة
فرص االستثمار العقاري للمستثمرین   لحوتُشارك نظرتھا اإلیجابیة في قطر وكالة ترویج االستثمار 

 العالمیین 
 

 
"نظرة عن ، ندوة افتراضیة بعنوان  مؤخراً استضافت وكالة ترویج االستثمار في قطر،  :  2021فبرایر    24الدوحة، قطر،  

، بمشاركة ممثلین عن وزارة العدل، ووزارة البلدیة والبیئة،  كثب على اإلصالحات األخیرة في السوق العقاري القطري" 
 .یالتيقطر سوثبیز إنترناشیونال رركة والدیار القطریة، والشركة المتحدة للتنمیة، وش

سلطت الندوة اإللكترونیة الضوء على الفرص غیر المسبوقة للمستثمرین العالمیین لتملك العقارات في قطر، وذلك في  
  فتح حول حق تملك األجانب للعقارات واالنتفاع بھا في قطر. وقد  2020) لعام 28أعقاب قرار مجلس الوزراء رقم (

المزایا المغریة التي سیتمتع بھا المستثمرون من حزمة  أقرّ أوسع، كما أنھ  القانون الجدید باب التملك في مناطق جغرافیة
فرص الرعایة الصحیة والتعلیم، وإمكانیة ممارسة األنشطة التمتع ب، على غرار برنامج إقامة على مستویین، والعقاریون
 . التجاریة

الشیخ علي بن الولید آل ثاني، الرئیس التنفیذي لوكالة ترویج االستثمار في قطر: "لقد بات  سعادة وفي ھذا الصدد، قال 
لمستثمرین العالمیین مجرد استكشاف ا  بإمكاناالستثمار في القطاع العقاري القطري مجزیاً أكثر من أي وقت مضى. لم یعد  

لمجزیة التي كانت تنحصر سابقاً في المواطنین، بل بات المزایا ا  الحصول على باقة أوسع من العقارات السكنیة والتجاریة و
من اإلجراءات السریعة التي تسمح لھم بإبرام معاملة عقاریة خالل دقائق قلیلة، والحصول على  بإمكانھم االستفادة أیضاً 

 رخصة إقامتھم في غضون أیام قلیلة".
،  2020% خالل عام 36المعامالت العقاریة بنسبة  مع ارتفاعوأردف قائالً: "تبدو النظرة في غایة اإلیجابیة، خاصة 

.  2021موازنة الدولة لعام  ضمنمشروعات تنمویة مھمة  وإدراجفضالً عن التعافي السریع للسوق من آثار الجائحة، 
افة  ونحن على ثقة بأن ندوة الیوم ستقّرب المستثمرین العالمیین أكثر من تحقیق طموحات أعمالھم على المدى الطویل، باإلض

 إلى العیش في مكان یُمكنھم أن یسمونھ موطناً". 
قّدم ممثلون عن وزارة العدل ووزارة البلدیة والبیئة كلمات رئیسیة في مطلع الندوة، أعقبتھا عروض ممیزة للدیار القطریة، 

ركوا رؤیتھم الخبیرة حول الفرص االستثماریة ، ممن شاقطر سوثبیز إنترناشیونال ریالتي  ركة  والشركة المتحدة للتنمیة، وش
 المتنوعة المتواجدة في عدد من المشروعات العقاریة الفاخرة في الدولة. 

التشریعات واإلصالحات القطریة ت عززشرح خاللھا المشاركون كیف  ،واشتملت الفعالیة كذلك على مناقشة افتراضیة
 السوق العقاري، ووفرت منصة مغریة للمستثمرین العالمیین من أجل تنویع محافظھم االستثماریة.

منطقة یُمكن للمستثمرین العالمیین  16، باتت دولة قطر توفر 2020) لعام 28ومع إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (
لتملك الحّر. وتشمل قائمة االنتفاع مناطق السد، مناطق أخرى تقّدم إمكانیة ا 9عاماً، فضالً عن  99االنتفاع منھا لمدة 

ومشیرب، وفریج بن محمود، والمرقاب الجدید، والمنصورة، والسلطة، والغانم القدیم، وأم غویلینة، ومطار الدوحة الدولي،  
ة، ولوسیل،  في الدفن 61و  60قطر، والمنطقتین اإلدارتین رقم -والدوحة الجدیدة. أما مناطق التملك الحّر فتشمل اللؤلؤة

 والخلیج الغربي، وعنیزة، ومنتجع الخور.  
ملیون لایر قطري (ملیون دوالر أمریكي) أو أكثر  3.65بموجب التشریعات الجدیدة، یوفر أي استثمار عقاري بقیمة 

رون عقاراً  لصاحبھ إقامة دائمة، باإلضافة إلى مزایا الرعایة الصحیة والتعلیم المجاني، فیما سیحصل المستثمرون الذین یشت
ل تسریع  وما فوق على إقامة ألنفسھم وعائالتھم. ومن أجألف دوالر أمریكي)  200(ألف لایر قطري  730بقیمة 

بھدف تسھیل إمكانیة وصول  ،اإلجراءات، فقد تم إضافة قسم خاص على الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة العدل
ألسئلة القانونیة المتعلقة بالقانون لكافة اإلجابات  االطالع على   عن  المستثمرین إلى المعلومات والنماذج ذات الصلة، فضالً 

بمجرد إتمام  اإلقامةقامت السلطات المعنیة بتبسیط اإلجراءات للسماح للمستثمرین العالمیین بالحصول على  كماالجدید. 
 .یةالعقار معاملتھم

 انتھى
 
 
 
 
 



 

 
 

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

ساعد وكالة الوثیق مع منصات الترخیص القطریة، تُ  ھاتنسیقاستخدام مواردھا الواسعة، ومن خالل ووطنیة لجذب االستثمار األجنبي المباشر. 
 تقدیم الدعم، والمشورة، والخبرة الالزمة. عبر ، نجاٍح على المدى الطویلالوتحقیق  ، الشركات على تعزیز طموحاتھافي قطر ار ترویج االستثم

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، 

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

 سمیرا یلدیریم
s.yildirim@invest.qa  

+974 3373 1398 
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