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ً
تقديم ما يثبت قدرة أصحاب المشروع بتمويل المشروع في حالة تمويل ذاتيا

تقديم كافة المستندات المطلوبة:
• دراسة جدوى كاملة تتضمن الدراسة السوقية والفنية والمالية وخطة التنفيذ

• مخطط هندسي ل�رض الصناعية.
• شهادة م¦ءة مالية تعكس إمكانية العميل المادية وقدرته على تنفيذ مشروعه.

مرحلـــة طلب إقامــة مشــروع صناعي وأرض 
صناعية والتخصيص المبدئي

مراجعة الطلب من قبل الوزارة وتحديد موقع المشروع الصناعي، والمساحة 
ال¦زمة اعتماًدا على الدراسة الفنية.

سجل تجاري.
موافقة مبدئية.

إشعار التحديد المؤقت لقسيمة.

يح بيئي.  تصر

يح بيئي لوزارة البلدية والبيئة - القطاع البيئي. تقديم طلب تصر

رسوم إصدار سجل تجاري تختلف بإخت¦ف ا²نشطة المطلوبة.

المدة الزمنية المتوقعة
شهـــر

رسوم موافقة مبدئية 1000 لایر قطري.

رسوم التحديد المؤقت ل�رض 5000 لایر قطري.

تقديم على ترخيص إقامة مشروع صناعي بقسم التراخيص بإدارة التنمية
الصناعية بعد الحصول على الموافقة البيئية.

مرحلة الموافقة البيئية والترخيص الصناعي

 تقديم طلب است¦م ا²رض لقسم ا²راضي الصناعية بإدارة المناطق الصناعية.

كتاب التخصيص المبدئي ل�رض ومحضر است¦م ا²رض.

ترخيص إقامة مشروع صناعي.

 رسوم ترخيص إقامة مشروع صناعي 1500 لایر قطري.

مقدم إيجار لمدة 6 أشر.

مرحلــة البناء وطلب الخدمات

اختيار مكتب استشاري بيئي ½عداد الدراسة البيئية على حسب متطلبات 
وزارة البلدية والبيئة.

الرســـوم
 رسوم إصدار شهادة إتمام بناء 1000 لایر قطري.

رسوم توصيل الخدمات (من 20,000 إلى 40,000 لایر قطري).

- رسوم إصدار شهادة إعفاء جمركي (1000 لایر قطري). 

المدة الزمنية المتوقعة

شهـــر

المخرجـــات

الرســـوم
رخصة بناء معتمدة.

رسوم طلب التقديم على رخصة بناء (من 50,000 إلى 100,000 لایر قطري). 

اختيار مكتب استشاري مصنف ومعتمد من قبل لجنة قبول المهندسين. 

يان بعد إعتماد  إصدار رخصة بناء المصنع من قبل مجمع رخص البناء ببلدية الر
دوائر الخدمات للمخططات.

تسليم ملف الخدمات إلى إدارة المناطق الصناعية قسم اÀمداد الهندسي، 
لمراجعتها وتحويلها للدوائر الخدمية المختصة للمراجعة واÀعتماد.

ية  يقوم المكتب اÀستشاري بإعداد مخطط (Site Plan) والخرائط المعمار
يع المصنع يبين كيفية استغ¦ل المساحات المخصصة واعداد خرائط  لتوز

الخدمات للمنشأة الصناعية

مرحلة إعداد التصاميم وإصدار رخصة البناء

توقيع عقد ا½يجار ل�رض مع قسم ا²راضي الصناعية بإدارة المناطق 
يح البناء المعتمد.  الصناعية، بعد إصدار تصر

عقد إيجار ل�رض المخصصة للمشروع.

المدة الزمنية المتوقعة

9 أشهــر

المدة الزمنية المتوقعة
ً
24 شهــرا

اختيار شركة مقاوÀت للقيام ببناء المشروع الصناعي.

تقديم رخصة إتمام بناء من قبل شركة المقاوÀت بعد ا½نتهاء من البناء.

إستكمال أعمال البناء على حسب الجدول الزمني للمشروع من قبل شركة 
ين من المقاوÀت. وطلب توصيل الخدمات (الكرباء والماء الخ) قبل شر

إتمام البناء.

تقديم طلب الموافقة ببدء ا²عمال لقسم ا½مداد الهندسي بإدارة
المناطق الصناعية مع تحديد الجدول الزمني للتنفيذ.

المخرجـــات
توصيل الخدمات للمنشأة الصناعية.

شهادة إتمام بناء. 

شهادة إعفاء جمركي. 



تقديم طلب القيد في السجل الصناعي في قسم التراخيص بإدارة التنمية 
الصناعية، بعد الحصول على إتمام بناء.

تقديم خدمة ا½عفاء من الرسوم الجمركية للمعدات واÀÅت والمواد الخام 
قبل 3 أشر من التشغيل.

مرحلة تشغيل المصنع

تتم معاينة المشروع والتأكد من مطابقته لجميع المتطلبات.

تشغيل المصنع وبدء ا½نتاج.

يتم قيد المصنع وإصدار شهادة قيد في السج¦ت الصناعية صالحة لمدة سنتين.

المخرجات

الرسوم

السجل الصناعي للمشروع.

رسوم إصدار شهادة القيد في السجل الصناعي (1000 لایر قطري).

شهادة إعفاء من الرسوم الجمركية (1000 لایر قطري).

شهادة إعفاء من الرسوم الجمركية.

الرسوم
 تجديد شهادة قيد في السجل الصناعي (500 لایر قطري).

المخرجات
سجل صناعي.

يحة الكربائية الصناعية للمصنع. قرار تطبيق الشر

بعد تشغيل المصنع من واجبات صاحب المصنع التالي:

كما يحق للمصنع التقديم على كل من الحوافز التالية:

تجديد السجل الصناعي بشكل دوري (كل سنتين).

يحة الكربائية الصناعية. تعديل التعرفة الكربائية إلى الشر

طلب إح¦ل اÀÅت والمعدات (كل خمس سنوات).

ا½عفاء من الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام للمشروع الصناعي 
يق نديب). (عن طر

ية ل�رض الصناعية). سداد الرسوم المستحقة بشكل منتظم (الرسوم ا½يجار

تحديث بيانات المنشآت الصناعية. (ا²نشطة والمنتجات والمواد الخام وبيانات 
التواصل الخ).

مرحلة ما بعد التشغيل




