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رؤيتنــــــا

رسالتنــــــا

قيمنــــا

خلــق بيئــة تنافســية تشــجع االبتــكار وتزخــر بالفــرص، تســاهم بتأســيس وتنميــة األعمال وجذب االســتثمار، 

لتحقيق نمو مســتدام لقطاعات التجارة والصناعة والمســتهلك.

 تطويــر بيئــة أعمــال جاذبــة عبــر جــودة الخدمــات المقدمــة مــن خــال رســم السياســات العامــة لتنميــة 
األعمــال وتشــجيع االســتثمار وتنميــة الصناعــات الوطنيــة فــي ظــل منظومــة تضمــن تنميــة الملكيــة 

يــة. يــة وحمايــة المســتهلك وحمايــة المنافســة ومنــع الممارســات االحتكار الفكر

يادي واالبتكار  التفكير الر

الشفافية 

الخدمة المتميزة
العمل كشركاء

موقع
استراتيجي متميز 

مناخ سياسي
مستقر وآمن 

تشريعات وقوانين
متطورة وحديثة

اقتصاد قوي 
موجه للسوق الحر 

حوافز للشركات التجارية

شراكة قوية بين
القطاعين العام والخاص 

فرص استثمارية واعدة

 مستوى معيشة
مرتفع

اتفاقيات تجارية
عالميــــــــــة 

ثروات طبيعية هامة

ية بيئة استثمار
م�ئمـــــة  

 اتصا�ت وبنى تحتية
ذات مستوى عالمي

النفاذ إلى
ا¡سواق العالمية 

مــــن نحــــنلماذا قطر؟

وزارة التجارة والصناعة



القطاع الصناعي

يعــد القطــاع الصناعــي فــي دولــة قطــر ذي أهميــة كبيــرة بالنســبة لنــا حيــث تشــهد الدولــة 
يــادة فــي مســتويات المعيشــة والوظائــف واإلنتاجيــة وبمــا   فــي الصناعــة وز

ً
نمــوا ملحوظــا

يتوافــق مــع التنميــة المســتدامة

مســـــــاهمة الصنــــــاعة فـــي التنـــــــــــوع 
االقتصادي

التحــــــول إلى الصنــــــاعــــــات المعـــــــرفية

يز تنــــافســـــية المنـتــــــج الـــــوطــــني تـعـــــز

إدارة التنمية
الصناعيــــــــــــــة

إدارة دعم تنافسية
المنتج الوطني

األهداف الرئيسية للقطاع الصناعي

إدارة المنـــــــــــــاطــــــق
الصنــــــاعيـــــــــــــــــــــــــــــــة
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المســـــاهمة فــــي تحقيــــق 
االكــــتفاء الذاتي

تســــهيل بدء األعــــمال في القـــــطاع 
الصنــــاعي وتــــأمين الحـــوافز المــائمة 

للقطاع الصناعي

تحسين الكفاءة التنظيمية لقطاع 
الصناعة وكفاءة تقديم الخدمات 

التحول الرقمي وأتمتة خدمات 
القطاع الصناعي

 
تطــــــــويــــر المنــــــــاطق الصنـــــاعـــــــــــية 

وتوسيعها

استقــــــطاب موظـــــفين أكـــــــــــفاء 
وتطــــــويرهم واإلبقــــــــــاء عليــهم 
واتباع ثقـــــافة تنظيمية منفـتحة 

وتتسم بالشفافية
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(مناطق مستقبلية)

منطقة
الخور الصناعية 

مستثمر2.2
محلـــــــي 

مستثمر11.8
محلـــــــي 

غير مسموح بالصناعات
الطبية والدوائية 

مستثمر2.07
محلـــــــي 

صناعات إعادة
التدوير فقط 

مليون متر 12.7
مـــــــــــــــــــــــربع

مليون متر 
مـــــــــــــــــــــــربع

مستثمر
محلـــــــي 

غير مسموح
بصناعة الخرسانة والطابوق 

مستثمر44.8
محلـــــــي 

منطقة
بوقليلــة

منطقـــــــــــــــة الصناعات
الصغيرة والمتوسطة

منطقة الكرعانة

منطقة مسيعيد
الصنــــــــــــاعية 

 منطقة العفجة

منطقة الخدمات
المساندة الخور 

مليون متر 
مــــــــــــــــــــربع

مستثمر0.3
محلـــــــي 

مليون متر 
مــــــــــــــــــــــربع

مستثمر24.3
محلـــــــي 

مليون متر 
مــــــــــــــــــــــربع

مستثمر
محلـــــــي  مليون متر 1.06

مـــــــــــــــــــــــربع

مستثمر1.8
محلـــــــي 

مليون متر 
مــــــــــــــــــــــربع

مليون متر 
مـــــــــــــــــــــربع

مليون متر 
مــــــــــــــــــــــربع

منطقة الخدمات
 (الشمال)المساندة 

منطقة الخدمات
المساندة الدوحة 

صناعة الخرسانة ومواد
البناء فقط

المناطق الصناعية واللوجستية

المناطق  الصناعية

األراضي الصناعية
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ماحظاتالمستثمر المستهدفالمساحة



ما الذي نقدمه؟

الحوافز  المقدمة للمستثمرين

القطاعات الصناعية ذات األولوية

امتيازات إضافية للمستثمر األجنبي

ية  منح أفضلية سعر
بنسبة %10 في المناقصات 

العامة للمنتجات المحلية

ين األجانب  إتاحة الفرصة للمستثمر
للتمـــــــلك بنسبــــة 100% 

في القطاع الصناعي

تخصيــــــــــص أرض مع إيجــــــــــــــــار
ً قابل للتجديد بقيمة

10 لاير للمتر المربع سنويا

5.4 لاير قطري فقط
لكل متر مكعب من المياه

0.13 لاير قطري فقط
لــكل كيلــو واط ســاعة مــن الكهربــاء

انخفــاض تكلفــة الغــاز

إعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة
علــى واردات المشــروع

مــن المــواد الخــام واآلالت

إعفاء من الضرائب
علــــــــى الدخـــــــل

يقة مباشرة أو غير مباشرة، لنزع الملكية أو ألي 	  ية، سواء بطر التخضع االستثمارات غير القطر

ية يقة غير تمييز إجراء ذي أثر مماثل، ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطر

ية القيام بجميع التحويات الخاصة باستثماراته من وإلى الخارج 	  يتمتع المستثمر غير القطري بحر

دون تأخير  وبأي عملة قابلة للتحويل

يكه 	  يجوز للمستثمر غير القطري نقل ملكية استثماره ألي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشر

الوطني في حالة المشاركة

يع 	  تهدف االستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية لدولة قطر )2018-2022( إلى تسر

عجلة النمو في قطاع التصنيع االستراتيجي كمحرك للتنمية والتنويع االقتصادي

 المنتجات الغذائية
 والمشروبات

الطباعة ثاثية 
األبعاد

األلومنيوممنتجات الباستيك

الكيماويات
)البوليمرات(

ــر ذات أولويــة بنــاء علــى االســتراتيجية الوطنيــة للصناعــات التحويليــة. جميــع القطاعــات  القطاعــات المذكــورة أعــاه تعتب
يــق التواصــل معنــا.  الصناعيــة األخــرى مرحــب فــي االســتثمار فيهــا وباإلمــكان االستفســار عنهــا عــن طر

يد عن االستراتيجية الوطنية للصناعات التحويلية )2018 - 2022( لمعرفة المز
 www.moci.gov.qa يارة موقعنا االلكتروني يرجــى تصـــوير الكـــود أو ز

تحلية المياه وحلول البيئات الصعبة 
ومعالجة الغاز الطبيعي

الصناعات الدوائية
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كيفية التقديم

إعداد األوراق 
والمستندات المطلوبة

ينبغي على المستثمر إعداد المستندات التالية

دراسة جدوى كاملة	 
خطة عمل المشروع والمخطط المبدئي العام	 

1

قم بالتسجيل من خال النافذة الواحدة 
عبر تعبئة الطلب وتقـــــديم جمــــيع األوراق 

والمستندات المطلوبة )يرجى تصوير الكود 
يارة موقعنا  لانتقال إلى موقع التسجيل أو ز

اإللكتروني(
 www.sw.gov.qa

2

يق الفني  ستتم مراجعة الطلب من قبل الفر
بوزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية ولجنة 

األراضي

3

تهانينا، لقد أصبحت
 من عائلتنا الصناعية 

ً
 جزءا

4
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 هل تبحث عن وجهة الستثمارك 
الصناعي القادم؟

 إنه الوقت المثالي للبحث عن الفرص واالستثمار 
في القطاع الصناعي الواعد. 

رقم الهاتف 

16001
لوسيل  

Twin Towers - Tower B | الطابق الرابع

Info@singlewindow.gov.qa

تواصل معنا 
للرد على كافة استفساراتك



WHO WE ARE

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

BUSINESS 
INCENTIVES

A STRONG
FREE�MARKET
ORIENTED ECONOMY

POLITICAL 
STABILITY 
AND SECURITY 

ACCESS TO 
GLOBAL MARKETS

STRONG 
PUBLIC�PRIVATE
PARTNERSHIPS

PROMISING 
INVESTMENT
OPPORTUNITIES

HIGH STANDARD
OF LIVING

WORLD�CLASS
COMMUNICATIONS 
AND INFRASTRUCTURE

INTERNATIONAL
TRADE 
AGREEMENTS

SIGNIFICANT 
NATURAL RESOURCES

ADVANCED AND MODERN
LEGAL SYSTEM

AN APPROPRIATE 
INVESTMENT 
ENVIRONMENT 

A STRATEGIC
LOCATION

WHY QATAR?

OUR VISION

OUR MISSION

 OUR VALUES
	 Outstanding services
	 Entrepreneurial thinking and innovation

	 Transparency
	 Cooperation as partners

Creating a competitive environment that encourages innovation and is full of
opportunities, contributes to business creation and investment promotion, to 
achieve sustainable growth in the Commerce, Industry and Consumer sectors.

Quality services provided, and setting general policies for business development, 
investment promotion and the development of national industries in an ecosys-
tem that includes the development of intellectual property, consumer protection, 
competition protection and the prevention of monopolistic practices.
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INDUSTRIAL SECTOR

INDUSTRIAL SECTOR›S MAIN OBJECTIVES

The industrial sector is a key priority for the State of Qatar. The country
is industrialized and is experiencing a noticeable increase in the standard of
living, job growth and more productivity as it sustains growth.

Industry contribution to 
economical diversity.

Transformation to cognitive 
industries.

Improve the competitiveness 
of Qatari products.

Industrial Zones
Department

Industrial 
Development
Department

National Competitive
Product Support
Department
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Contribution in self-suffi-
ciency.

Facilitate business in the in-
dustrial sector and provide 
suitable incentives.
 
Improve the service pro-
vision, and organizational 
efficiency of the industrial 
sector.

Digital transformation and 
automation of the industrial 
sector services.

Improve and expand the 
industrial areas.

Attract efficient employees, 
develop and keep them in a 
transparent, organized, and 
open environment.



Logistics and industrial areas

Industrial Areas

INDUSTRIAL LANDS
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(future zones)

Al Khor
Industrial Area 2.2

Not allowed for Medical 
and Pharmaceutical 
Industries

Recycling
Industries
Only

12.7

million
SQM

Concrete and
brick industries
not allowed

Boukalila
Zone

Small & Medium
Industries Zone 

Al Karaana Special
Economic Zone 

Mesaieed 
Industrial Area

Al Aa�a Zone 

Al Khor Support 
Services Zone

0.3Local
Investor

Local
Investor

1.06 million
SQM

2.07 million
SQM

Local
Investor

million
SQM

1.8Local
Investor

Local
Investor

million
SQM

44.8Local
Investor

million
SQM

million
SQM

24.3Local
Investor

million
SQM

Local
Investor 11.8 million

SQM

Support Services
Zone (North)

Doha Support
Services Zone

Local
Investor

Size Targeted Investor Notes



INCENTIVES OFFERED TO ALL INVESTORS Qatar Manufacturing Strategy )2018-2022( aims to accelerate growth
in the strategic manufacturing sector as an engine for economic 
development and diversification

ADDITIONAL PRIVILEGES FOR FOREIGN INVESTORS

WHAT WE OFFER STRATEGICAL INDUSTRIAL SECTORS

WHAT WE OFFER

	 Non-Qatari investors are entitled to transfer ownership of an investment to other non-Qatari 

investors, or relinquish it in favour of a national investor in the case of a joint venture.

	 Non-Qatari investors shall be entitled to conduct money transfers pertaining to their investments 

from and to Qatar without delay and in any convertible currency.

	 Non-Qatari investors are entitled to transfer the ownership of their investment to another non-Qa-

tari investors or relinquish it in favor of a national investor in the case of a joint venture.

10% Price Preference
in public tenders for locally
licensed companies

Allowing foreign investors
in the industrial sector

Land allocation
with renewable rent 
10QAR/Square Metre

Water is provided at 
only 5.4 QAR/Cubic Metre

Exemption from customs duties  
on imported raw material and 
machinery

Electricity is provided at only
 0.13 QAR/K.W.H

Income
TAX FREE

 Food Products &
Beverages

 3D printingPlastic ProductsAluminium

Pharmaceuticals Desalination,
CEA and NGP

Chemicals
 )Polymers(
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Lower Cost of Gas 

The above mentioned sectors are only given as examples to show the strategic industrial
sectors, all other industrial sectors are welcomed as well, and inquiring about more investment 
opportunities is possible.

To learn more about the Manufacturing Industries Strategy 2018-2022, 
Please scan the code or visit our website www.moci.gov.qa



Prepare the required
documents and papers 
the investor should prepare
 the following documents
- complete feasibility study
- project business plan and initial general plan

 Register through
 Single Window
 by filling in the application and submitting
all the required documents and papers
 please scan the code to visit the registration page,(
or visit our website www.sw.gov.qa

Application will be examined
by MOCI technical team,
QDB AND LAND COMMITTEE

Congratulations
you’re part of our industrial family 

1

2

3

4

HOW TO APPLY
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LOOKING FOR YOUR IDEAL 
INDUSTRIAL INVESTMENT OPPORTUNITY?

 This is the best time to tap promising investment
opportunities in the industrial sector

Contact us today
 to answer all your enquiries 

LOCAL NUMBER

16001
LUSAIL
Twin Towers, Tower B– 4th floor

Info@singlewindow.gov.qa


