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  تقديم : 

اإلقليمي والعالمي، وبما يتسق   ى المستو   ىتثبيتا لمكانة دولة قطر كوجهة مثالية لالستثمار عل  
أولويات  الوطنية    مع  قطر  قبلة   ، 2030رؤية  الدولة  جعل  نحو  الحثيث  السعي  اطار  وفي 

الالمحدودة لالستثمار اآلمن  تهيئة الفرص    علىلالستثمارات وذات بيئة استثمارية جاذبة وقادرة  
التشريعي  ى  المستو   على  ى قدمت الدولة حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيالت التي تخدم هذا المسع

المستمر لهذه الحوافز بما  والتح اإلجراءات واإلعفاءات    ى مستو   علىو  التجديد  فيزات األخرى مع 
 يحقق مزيدا من الجذب والتشجيع للمستثمر محليا كان او اجنبيا. 

بإل    التقرير  هذا  في  الضوء  قسنقوم  الحوافز   علىاء  كافة  واستعراض  الحالية  االستثمار  بيئة 
ونتعمق في    للمستثمر المحلي واالجنبي،  والتسهيالت المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة

سهولة وشمولية الحصول عليها وصوال للهدف األساسي للتقرير والمتمثل في    ىكيفية تقديمها ومد
إجابة   الواقعإيجاد  الموضو   من  للتقرير  للسؤال  الحالية والحوافز ع عنوانا  بيئة االستثمار  ) هل 

كافية االستثمار  لتشجيع  ورجل    المقدمة  للمستثمر  ومرضية  األجنبية  االستثمارات  الستقطاب 
 االعمال المحلي؟( 

والمعنيين بأمور القطاع    القطريينحيث سنستصحب في بحثنا هذا آراء ومرئيات رجال االعمال  
تركيز   هناك  وسيكون  للمشروع    علىالخاص  المجهزة  األرض  وتخصيص  التمويل  عنصري 

عناصر الجذب األخرى، ولكن النهما اكثر عنصرين يمثالن  بقية ليس لتميزهما عن   االستثماري.
 هاجسا للمستثمر المحلي. 

  او بيئة االعمال   تعني بيئة االستثمار  اوماذ  تعريفا لمناخ االستثمار  وعليه سنورد في بداية التقرير   
استعراضا لكل الحوافز والتسهيالت التي تقدمها الدولة    بعدها نورد  للمستثمر. اهميتها    ى وما مد
(  1رقم )في النشاط االقتصادي  س المال الغير قطري  أاالستثمار بما فيها قانون استثمار ر   لتشجيع

 والتسهيالت مع االشارة الي الحوافز الذي منح المستثمر االجنبي مزيدا من الحوافز    2019لسنة  
مركز قطر للمال والتي تشكل في وكذلك تلك التي يقدمها    ةالتي تقدمها المنطقة الحر والتسهيالت  

  على ثم نقف بعد ذلك    .واقع بيئة االستثمار في الدولةمع الحوافز والتسهيالت األخرى  مجملها  
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في هذه التسهيالت  والمعنيين بشأن القطاع الخاص  والقطاع الخاص  رأي ممثلين عن رجال االعمال  
الخالصة    ثم ، ومقترحاتهم بشأنها،  نظر منهااعادة    ىانها بحاجة ال  يرون    رضاؤهم عنها وما   ىومد

 . واخيرا التوصيات والمقترحات
 االستثمار ماذا يعني مناخ اوال: 

  على القدرة التنافسية لبيئة االعمال   ى مد  يعنيان مناخ االستثمار من وجهة نظر االقتصاديين     
وعوامل الجذب    والتشجيعية.  بيئة اعمال متكاملة الجوانب التحفيزية  جذب االستثمارات من خالل

يأتي في مقدمتها االستقرار السياسي واالقتصادي ثم التشريعات حيث  كثيرة ومتباينة  هنا  المقصودة  
، الى الخارجاو أرباحه    حرية تحويل أصول االستثمار، االعفاءات الضريبية والجمركية   ،المحفزة  
، استقرار  الضرورية  وخدمات االسناد    تخصيص األرض المجهزة، البنية التحتية الجيدة   ،  التمويل
المحليةصرف  سعر   مدخالت  العملة  وفرة  اإلجراءات،  سهولة  الي  ،  الوصول  وسهولة  اإلنتاج 

، اذ لكل مشروع  األهمية حسب نوع وطبيعة االستثمار من حيث  وتتباين هذه الحوافز  هذا  األسواق.  
  ذو اهمية كبيرة من هذه الحوافز   نجدهفما    استثماري متطلبات تختلف عن متطلبات مشروع آخر. 

 ممتازة والجاذبة ال  لمشروع ما قد يكون متطلبا ثانويا بالنسبة لمشروع آخر. وهكذا فالبيئة االستثمارية
هي تلك التي تفي بمتطلبات اكبر شريحة ممكنة من النماذج االستثمارية المتباينة والمشروعات 

او غير    مباشرةو اجنبية    محلية كانت او   جلبا لالستثماراتاألكثر جذبا و هي  المختلفة فتكون بذلك  
 .مباشرة

 : الحوافز والتسهيالت  التي  تقدمها الدولة لتشجيع االستثمار :ثانيا 

مدار السنوات الماضية كانت تستهدف    علىاطلقت الدولة العديد من االستراتيجيات    الشأنفي هذا  
المحليين واألجانب    ورجال المال واالعمالكلها تقديم المزيد من الحوافز والتسهيالت للمستثمرين  

وفتح األبواب امام القطاع الخاص لتوسعة انشطته وتعظيم حصته في الناتج المحلي    حد سواء  على
 . ط والغاز النف والخروج من عباءة  سعيا لتوسيع مصادر الدخل  

وفي خطوة تستهدف تعزيز االنفتاح االقتصادي واحداث مزيد من الجذب لالستثمارات األجنبية  
بتنظيم استثمار رأس المال غير    2019( لسنة    1صدر القانون رقم )سبيل المثال    علىالمباشرة  
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. 2000( لسنة    13، حيث حل القانون الجديد محل القانون رقم )القطري في النشاط االقتصادي
لذي قدم العديد  ا  برز مالمح القانون أ   على  من جانبها قامت وزارة التجارة والصناعة بتسليط الضوء

 - تمثلت في :  قطري  الغيرمن الحوافز والتسهيالت للمستثمر 
للتشريعات   ➢ وفقا  االنتفاع  بطريق  االستثماري  مشروعه  إلقامة  للمستثمر  ارض  تخصيص 

 في هذا الشأن.  المعمول بها
يجوز للمستثمر ان يستورد لمشروعه االستثماري ما يحتاج اليه في انشاء المشروع او تشغيله   ➢

 او التوسع فيه وفقا للتشريعات المعمول بها في هذا الشأن. 
ضريبة الدخل وفقا للضوابط  واإلجراءات بالمدد المنصوص    اعفاء المشروع االستثماري من   ➢

 دخل. عليها بقانون ضريبة ال
وارداته من اآلالت والمعدات الالزمة إلنشائه. كما    علىاعفاء المشروع من الرسوم الجمركية   ➢

وارداتها من المواد   على تعفي مشروعات االستثمار في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية  
 األولية والنصف مصنعة الالزمة لإلنتاج والتي ال تتوفر في السوق المحلية. 

ال تخضع  االستثمارات سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة لنزع الملكية او أي اجراء مماثل   ➢
آخر ما لم يكن ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقا تعويض عادل ومناسب وفقا 

 القطريين.  علىلذات اإلجراءات المطبقة 
و أي قيود، وتشمل هذه  أتأخير  الخارج دون    ىمن وال  موالهأتحويل  يتمتع المستثمر بحرية   ➢

و بعض استثماراته، حصيلة  أالتحويالت ) عائدات االستثمار، حصيلة بيع او تصفية كل  
 المبالغ الناتجة عن تسوية منازعات االستثمار واي تعويضات تستحق له. ( 

و التخلي عنها لشريكه الوطني في  أمستثمر آخر   ألييجوز للمستثمر نقل ملكية استثماراته  ➢
طبقا   االستثمار  معاملة  وتستمر  بها،  المعمول  للتشريعات  وفقا  ذلك  ويتم  المشاركة،  حالة 

ن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر  أ  ىهذا القانون عل  ألحكام
 السابق في الحقوق وااللتزامات.

حل أي نزاع ينشأ    ى وز للمستثمر غير القطري االتفاق علباستثناء المنازعات العمالية، يج ➢
 من وسائل تسوية المنازعات المقررة.   ى بينه والغير بواسطة التحكيم او أي وسيلة اخر 
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% من رأس مال الشركات 49 علىتزيد  أجاز القانون للمستثمر الغير قطري تملك نسبة ال  ➢
النسبة المقترحة،    على   تجارة والصناعةوزارة ال  المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة

اقتراح وزير التجارة   على من تلك بموافقة مجلس الوزراء بناء    علىويجوز له كذلك تملك نسبة ا 
 والصناعة.

حت  ➢ تملك  القطري  غير  للمستثمر  القانون  أجاز  المشروع  100  ىكذلك  مال  رأس  من   %
 االستثماري في غالبية القطاعات االقتصادية. 

بناء   ➢ الوزراء  لمجلس  يجوز  المشروع    على كذلك  منح  والصناعة  التجارة  وزير  من  اقتراح  
 إضافية الي تلك المنصوص عليها في القانون.  االستثماري حوافز ومزايا

القانون   ➢ ويحظر  االس  علىهذا  القطري  وشركات  المستثمر غير  البنوك  مجاالت  تثمار في 
علي  يحظر  كذلك  الوزراء،  مجلس  من  بقرار  منها  يستثني  ما  عدا  في    هالتأمين  االستثمار 

 . يصدر بها قرار من مجلس الوزراء  ى مجاالت اخر   وايالوكاالت التجارية 
 حوافز ومميزات اخري 

للمستثمر غير القطري هناك    2019( لسنة  1بجانب الحوافز والميزات التي وفرها القانون رقم )    
اخر  وجاذبة  تشجيعية  وميزات  كانوا    ى حوافز  سواء  المستثمرين  قطريين    قطريينلكل  غير  او 

   - :وتشمل
 . األراضي يتم تخصيصها بأسعار رمزية  .1
 . استهالك الكهرباء والماء والغاز علىأسعار رمزية  .2
 . الصادرات علىال توجد ضرائب  .3
 . الواردات علىال توجد حصص كمية  .4
 . االفراد دخل علىال يتم تحصيل ضرائب   .5
المالكة    علىال توجد ضريبة   .6 الخليجي  التعاون  القطرية او شركات دول مجلس  الشركات 

 او المشاركة في األرباح.   لألعمال
 خدمات لوجستية ذات كفاءة وجودة عالية. وجود   .7
 . بنيات تحتية مناسبة  .8
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 هياكل قانونية وتشريعية محفزة.  .9
 . توفر سالسل توريد آمنة  .10
 األسواق العالمية عبر شبكات النقل الجوي والبحري.  ىسهولة الوصول ال .11
 تصاريح اإلقامة للمستثمر والعائلة. على سهولة الحصول  .12
 حد سواء.  علىهرة امرونة كبيرة في قوانين الدخول واإلقامة للعمالة الماهرة وغير الم .13
 . دعم وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة .14
للعقارات والوحدات السكنية في مشاريع التملك مثل اللؤلؤة جواز امتالك غير القطريين  .15

 . مناطق أخرى   10 ىوبحيرة الخليج الغربي ومنتجع الخور باإلضافة ال
مركزا للنقل  ،  انها ذات موقع متميزحيث  ما تتميز به دولة  قطر من    باإلضافة الىهذا   .16

خاصة مؤشر  الجوي و مركزا للنقل البحري بجانب تقدمها في معظم المؤشرات العالمية  
 سهولة ممارسة االعمال. 

الحرة ومركز    طقاالمن هيئة    الحوافز والتسهيالت التي تقدمهاأيضا  ليس هذا كل شيء فهناك     
تعزيز    ىحيث يسعي المركز القطر للمال للمستثمرين الستقطاب االستثمارات والشركات األجنبية،  

ة والمالية المبتكرة. وفي المقابل كذلك  موقع دولة قطر كمركز للخدمات الرقمية واإلعالمية والرياضي 
تعمل    طق االمن تقوم   التي  للمشروعات  خاصة  مزايا  بمنح  في    على الحرة  المحلي  المكون  زيادة 

من تلك المزايا   .   منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في  مجاالت الخدمات اللوجستية واالتصاالت
منح أسعار مخفضة او تسهيالت في قيمة الطاقة المستخدمة واعفاء كامل المكونات المحلية من  

 الرسوم الجمركية في حال البيع في السوق المحلي. 
ودرجة    دولة . وق كل ذلك االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي الذي تنعم به الويأتي ف       

 نسبته  بلغتبجانب انخفاض معدل التضخم حيث  ،  العالم    ىاالمان العالية واالقتصاد المنفتح عل
بفضل ارتفاع متوسط دخل الفرد   الشرائيةالقوة    ى وارتفاع مستو ،  20201  خالل العام  %(2.5-)

 .في العالم دخل الفرد ى حيث تعتبر دولة قطر من الدول االوائل في ارتفاع مستو 

 
 (3العدد ) 2021/اكتوبر13إصدار   2021سبتمبر -مرف قطر المركزي  –النشرة اإلحصائية الفصلية -المصدر: 1
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 مرئيات القطاع الخاص تجاه بعض تلك الحوافز  :ثالثا 
بعد هذا االستعراض للحوافز والتسهيالت ومميزات الجذب المختلفة التي وفرتها الدولة لدعم بيئة 

سين والجاذبية لمناخ االستثمار في الدولة، كان البد ان  التح من  االستثمار واضفاء المزيد والمزيد  
بالطرف االخر هنا الحوافز والتسهيالت، ونعني  تجاه تلك    هومرئيات رأي الطرف االخر    علىنقف  

 واالجنبي .  القطري المستثمر ورجل االعمال  والمتمثل في المستفيد الطرف
ولمعرفة رأي القطاع الخاص الوطني كأحد األطراف المستفيدة قمنا بطرح مجموعة من األسئلة   

 آرائهم استخالص    بغرض القطاع الخاص الوطني    بشأن بعض رجال االعمال وبعض المعنيين    على
تلك    رضائهم   ىومد التركيز  والتسهيالت  الحوافز  عن  مع  عامة   يمثالن   علىبصفة  منها  اثنين 

للمستثمر المحلي وهما عنصري التمويل وتخصيص األراضي للمشروعات بالنسبة  عنصران مهمان  
ال  ،االستثمارية والرضا  الرضا  بين  اجاباتهم  تراوحت  النظر في    المطالبةو   ، حد ما  ىحيث  بإعادة 

الفئة  علىها طرح  التي تم االستطالعيةفي ما يلي قائمة األسئلة  .اإلجراءاتبعض األمور و بعض 
 - القطاع الخاص: بشأنوبعض المعنيين   القطريين االعمال  ال تمثل رج  المختارة التي

لفئة    االستطالعيةاالسئلة   وجهت  االعمال   من  مختارةالتي  القط  رجال  بشأن  اع والمعنيين 
 - :الخاص

تقوم إدارة البحوث والدراسات في غرفة تجارة وصناعة قطر بإعداد تقرير حول الحوافز والتسهيالت   
االستنارة  البحوث  إدارة  وتود  االستثمار.  بيئة  وتحسين  االستثمار  لتشجيع  الدولة  قبل  من  المقدمة 

والمعنيين   واالعمال  المال  رجال  نظر  ووجهات  الخاص في هذه    بشأنبمرئيات  حوافز ال  القطاع 
التركيز   مع  عامة  بصفة  وتخصيص  علىوالتسهيالت  التمويل  للمشروعات   موضوعي  األراضي 

    ة.االستثمارية بصفة خاص 
خرى نرجو شاكرين أعمال من جهة  أ وبصفتكم أحد المعنيين بشأن القطاع الخاص من جهة ورجل  

خاصة ثم بقية في موضوعي التمويل وتخصيص األرض بصفة  تنويرنا بمرئياتكم ووجهة نظركم   
   : األسئلة التالية   على من خالل اإلجابة  ومقترحاتكم بشأنها الحوافز والتسهيالت األخرى بصفة عامة  
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   :: التمويل  1
هل الجهات التي تقوم بتوفير التمويل الميسر للمشروعات االستثمارية الموجودة في  برأيكم   .1

 سد االحتياجات التمويلية المطلوبة؟   علىالدولة حاليا مثل بنك قطر للتنمية وغيره كافية وقادرة  
نوعية معينة    علىام انه حكرا    االقتصاديةالقطاعات  هل التمويل متاح لكل مستثمر ولكل   .2

 ؟   والقطاعات االقتصادية اراتمن االستثم
  علىقرض تمويل للمشروع االستثماري من حيث الحصول    ىسهولة الحصول عل  ىما مد .3

 الموافقة ومن حيث سهولة اإلجراءات؟ 
هل الضمانات التي تطلبها الجهات التي تقدم قروض تمويل للمشروعات االستثمارية منطقية   .4

 م هي تعجيزية في بعض األحيان ؟  أوفي مقدور كل مستثمر توفيرها 
هل الشروط والمؤهالت األخرى المطلوبة في طالب التمويل مقبولة ومن السهل توفرها في   .5

 كل طالب تمويل لمشروعه االستثماري؟ 
قرض    على للحصول    المتبعةعن اآللية والشروط واإلجراءات    بشكل عام، هل انت راض   .6

تمويلي لمشروع استثماري؟ وما هي مقترحاتك لتعظيم  مردود القرض التمويلي كحافز  من  
 حوافز تشجيع االستثمار؟. 

 : : تخصيص ارض للمشروع االستثماري  2

 رض للمشروع االستثماري؟ االرأيكم في االليات التي يتم اتباعها لتخصيص  ما .1
ال .2 والصعوبات  اإلجراءات  ان  البعض  ارض   ت يقول  تخصيص  سبيل  في  المستثمر  يقابلها  ي 

 ىمن مضمونه وتحوله ال  الحافزلمشروعه االستثماري طويلة ومعقدة للدرجة التي تفرغ هذا  
ا تنفيذ  تؤخر  التي  العقبات  وما مدى واحد من  القول  هذا  االستثماري، ما رايكم في  لمشروع 

 صحته؟ 
أنواع معينة من    علىنه قاصر  أم  أرض للمشروع متاح لكل أنواع المشروعات  أهل تخصيص   .3

مثال   المشروعات الصناعية  ليكون  كالمشروعات  المطلوبة  المعايير  ماهي  كذلك  كان  وان  ؟ 
 ارض كحافز من حوافز تشجيع االستثمار؟  علىهل  للحصول ؤ المشروع االستثماري م
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  والخدمات الضرورية   هل كل األراضي التي يتم تخصيصها للمشروعات مجهزة بالبني التحتية  .4
 ام ان هناك تباين  في نوعية أراضي التخصيص من حيث الجاهزية؟ 

جهة معينة واحدة هي المعنية بالتخصيص وتوزيع االراضي ام هنالك اكثر من جهة  هل هناك   .5
 قوم بهذه المهمة. ت 

فيما يخص موضوع تخصيص ارض للمشروع االستثماري كحافز من   ما هو رأيكمبشكل عام   .6
ات توجه ربحي  ذليست  و اكثر فاعلية  هذه الميزة  حوافز االستثمار؟ وماهي مقترحاتكم لتكون  

 اكثر من كونها وسيلة دعم للمستثمر؟ 

 :الحوافز والتسهيالت االخري  3

عامة في الحوافز والتسهيالت األخرى التي تقدمها الدولة لتشجع االستثمار تشريعية  ما رأيكم بصفة   
ترون ان الدولة يمكن ان تقدمها   ى وهل هنالك تسهيالت اضافية اخر   كانت او إجرائية او تحفيزية ؟

 ؟ يمكن ان تجعل بيئة االعمال اكثر جذبا    او المستثمر االجنبي المحليسواء للمستثمر 

 :  ممثلي القطاع الخاص  كيف جاءت ردود : رابعا

ردود     جاءت  فقد  سابقا  اإلشارة  تمت  استطالع  كما  تم  نظر    آرائهم من  وجهات  وتمثل  متباينة 
لسان أصحابها من غير    على في ما يلي كما جاءت    نوردها  ، ى اخر   احيانامختلفة حينا ومتطابقة  

حيث كانت المتطابقة    اآلراء  بجانب دمجعدا في ما اقتضته ضرورة الصياغة  او إضافة  تعديل  
 - :األسئلة وآرائهم كالتالي علىردودهم 

النسبة للحوافز والتسهيالت التي تقدمها الدولة للمستثمر بصفة عامة تعتبر جيدة ومحفزة ولكننا  ب  •
  اإلجراءات، بإعادة النظر في بعض االمور وبعض    جاذبيةنريدها ان تكون اكثر جودة واكثر  

  ومآلتاهاالحوافز والتسهيالت    هذه   ابعاد  علم تام بكل    على المستثمر    ان يكون سبيل المثال    ىعل
ألنه في    ،عند دخوله في المشروع االستثماري وبعد تنفيذ مشروعهقبل اتخاذه قرار االستثمار و 

ذلك يفقد المستثمر في بعض االحيان ميزة  و ب بعض االحيان تصدر قوانين تلغي قوانين سابقة  
 كان يتمتع بها وفقا للقانون السابق الذي تم الغاؤه. 
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قد   • واحدا من  كذلك  يكون  وقد  للمستثمر  اهمية كبيرة  ذا  معين  تسهيل  او  حافزا  يكون هنالك 
التي دفعته للدخول في االستثمار، ولكن من خالل االجراءات والتنفيذ العملي  األساسية  االسباب  

يكتشف ان هنالك اشياء لم تكن واضحة بالنسبة له من البداية، لذا يجب ان تكون كل هذه  
 موضوعة في اطار واضح للمستثمر من البداية.  األمور واضحة و 

ابالنسبة   • بتوفير  ى ار   ،لتمويللموضوع  تقوم  التي  الجهات  للمشروعات    ان  الميسر  التمويل 
توجد الجهات  غير موجودة بالمعني الفعلي، حيث  وبالشروط السهلة التي تجعله ميزة تشجيعية  

  ، ليست في مقدور كل المستثمرين   ية جهات التمويلتلك الالضمانات التي تطلبها    التي تمول ولكن
؟  توفير هذه الضمانات ولكن ماذا عن صغار المستثمرين  علىقادرة    قد تكون فالشركات الكبيرة  

الجدد،  التي    وماذا عن رواد االعمال  الضمانات  تطلب  ان  التمويل  جهات  حق  بالطبع من 
ثانية البد لهذا المستثمر الصغير الذي ال يملك تلك    ،تجنبها المخاطر والخسائر ومن جهة 

البد من ايجاد حلول    االضمانات ان يجد جهة توفر له التمويل الميسر لمشروعه االستثماري لذ
تضرر  آلياتو  عدم  تضمن  من   توفيقية  آليات  ىبمعن،  الطرفين  أي  للمستثمر    إيجاد  تضمن 

ذات الوقت تضمن عدم تعرض الجهة الممولة    لمشروعه وفيالالزم  التمويل    علىالحصول  
 ألي ضرر او خسائر بسبب هذا التمويل. 

ال    ،قرض تمويل  علىعن االجراءات واالليات والشروط المتبعة للحصول    الرضا  ىاما عن مد •
اقول راضي تماما وال اقول غير راضي فما يتم تقديمه هو عمل جيد ولكن البد من اعادة النظر  

تستفيد اكبر شريحة ممكنة    ى حت والضمانات المطلوبة  وفي بعض الشروط  في بعض االجراءات  
 من هذه التسهيالت التمويلية. 

ان التخصيص يجب ان    ى تخصيص االراضي للمشروعات االستثمارية ار   ما يخص اما في   •
الف الدولة  بمعن  يعليتم وفقا الحتياج  يتم  أ   ىللمشروع  للمشروعات   تخصيص األرض فقط ن 

لمشروع وطلب تخصيص    ى نشطة التي تحتاجها الدولة فعال وليس لكل من تقدم بدراسة جدو واأل
بينما  الدولة    ال تحتاجها  ومتشابه االراضي في انشطة مكرره    ال نهدر  ىحت   له. وذلكارض  

والدولة في امس الحاجة لها ولكنها    لالقتصادتمثل اضافة حقيقية    ى نشطة اخر أتكون هنالك  
 . المطلوبةاالرض المجهزة بالبنية التحتية  على ال تحصل 
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  على بالنسبة للجهات التي تقوم بعملية توزيع االراضي فقد اصبحت متعددة وكل جهة تعمل   •
واحدة    المسؤولة عن التخصيص والتوزيعتنسيق لتكون الجهة  البد من    طريقتها الخاصة فال

تصديقات  الالجهات التي تمنح    بكل  ارتباط مباشر  علىفي ذات الوقت  هذه الجهة  ان تكون    على
 وتراخيص المشروعات. 

ب  • القول  يمكن  المشروعات،  انواع  لكل  تخصيص االرض متاح  للسؤال هل  ن قطاع  أبالنسبة 
ولوية في التخصيص بعد ذلك  ألالصناعة يستأثر بالجزء االكبر من االراضي المخصصة وله ا

وهذا بالطبع تمييز يستحقه هذا القطاع نسبة لتوجه الدولة   .األخرى االنشطة االقتصادية    تأتي 
  األساسية   احد الركائزالصناعة  حيث تعتبر    ،تشجيع الصناعة  علىنحو تنويع االقتصاد والعمل  

 هذا التنوع المنشود. التي يقوم عليها 
فانه  تم تخصيصها من حيث اكتمال البنية التحتية والخدمات ،  وعن نوعية االراضي التي ي  •

، ففي بعض االحيان يحتاج  بالبنيات الضرورية  كل االراضي التي يتم تخصيصها مجهزة  ليست
يتم اكتمال عمل البنية التحتية والخدمات    ىالمستثمر بعد تخصيص االرض لمدة طويلة حت

سببا م االحيان  اغلب  ذلك في  ويكون  الخطة  الضرورية  وفق  المشروع  تنفيذ  تأخر  باشرا في 
 . هالزمنية التي كان المستثمر قد رسمها ل

الدولة تميز المستثمر االجنبي خاصة  ف  األجنبي،وعن التمييز بين المستثمر المحلي والمستثمر   •
  المتطورة نها تساعد في نقل وتوطين التكنولوجيات  أاذا كان من الشركات العالمية الكبيرة بحكم  

 في مجاالت تمثل قيمة مضافة حقيقية للدولة. ما تكون والحديثة. واستثماراتها غالبا 
،  إجرائية تثمر تشريعية كانت او  التي تقدمها الدولة للمس  األخرى الحوافز والتسهيالت    وبخصوص •

ت فإنها   يتم  من حوافز وتسهيالت    قديمهجيدة ومشجعة وجاذبة للمستثمر االجنبي مقارنة بما 
 . ولكننا الزلنا نطمع في المزيد األخرى الدول الكثير من في  ستثمارلال

 -: ما يلي  معنيين بشأن القطاع الخاصو عمال أل ارجفي ردود أخرى من و 
المشاريع صار  ان   • قد تغيرت وحجم  الحالية  اعادة أل ا  ، كبرأالمتطلبات  يتحتم معه  الذي  مر 

  الى مليار ريال    10يادة رأسمال بنك قطر للتنمية من  ز التمويل الذي يقدم وفي    حجم النظر في  
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التمويل والضمانات    على وكذلك اعادة النظر في الشروط ومتطلبات الحصول    ،مليار ريال   50
 التي هي فوق امكانيات غالبية المستثمرين المحليين. 

افر الجهود  ضيرفد االقتصاد الوطني وان تت   ع انه مشرو   علىالمشروع    الىيجب ان يتم النظر   •
ينظر اليه    فالحاصل أن التمويل  ،لتقديم كل التسهيالت الممكنة له خاصة في جانب التمويل

 انه تمويل شخصي وتطلب مقابله ضمانات شخصية تعتبر تعجيزية لبعض المستثمرين. على
مضافة حقيقية لالقتصاد الوطني، يجب  المشروعات لكي تكون ذات فائدة وعائد يحقق قيمة   •

تكنولوجيات  ات والأن تكون مشروعات كبيرة ومع شركاء استراتيجيين عالميين يمتلكون التقني 
وهذا النوع من الشركاء العالميين لن نستطيع جذبهم ما لم نوفر منظومة متكاملة من    ،المتطورة

كثر من ثالثين منطقة حرة تتنافس  أن المنطقة من حولنا بها  أالحوافز والتسهيالت خاصة و 
 . المستثمرينالء ؤ كلها في تقديم االغراءات والحوافز التشجيعية والتسهيالت له

حل  ى ار   لألراضيبالنسبة   • تم  قد  موضوعها  والمنطقة    هان  الحالية،  الفترة  في  كبير  بشكل 
من حيث التوزيع وآليات التخصيص وعمل اللجنة وكذلك    اجيد  نموذجاالصناعية الثانية تعتبر  

الحالي ولكن هناك منظومة    تليست اشكالية في الوق  فاألرض  . "مناطقالمناطق االقتصادية " 
مثل توفير    البد من اعطائها مزيدا من االهتمام، االخرى    والتسهيالت متكاملة من الحوافز    ى خر ا

 . األخرى والتسويق وخدمات االسناد والتمويل  المواد االولية والطاقة
مرتفعة التكاليف من حيث الرسوم وااليجارات والنقل    بالنسبة لبيئة االستثمار بصفة عامة التزال •

العالية وايجاد االليات والحلول  و .  األخرى والخدمات   التكاليف  النظر في هذه  اعادة  البد من 
 الحد الممكن بقدر االمكان.  الىالكفيلة بتخفيضها 
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 : ى آراء ومرئيات اخر 
الشروط   • ولكن  متوفر  بعض  والضمانات  التمويل  في  المطلوب  العمل  حجم  من  واكبر  صعبة 

 علىتكسر الظهر و . الشروط والضمانات  الحاالت خاصة اذا كان المستثمر من رواد االعمال
المبتدئ وتجعل  على  درجة كبيرة من الصعوبة  الدخول في   هالمستثمر  النظر عن فكرة  يصرف 

 المشروع.
من جانب المستثمر  ففي بعض االحيان يكون الخطأ    هات التمويل،جالسلبية ليست دائما من جانب   •

وكيف سيسوق منتوجه في ظل سوق محلية  دراسة جيده ودقيقة لمشروعه    بإعداد يقوم    الذي ال
حاكاة وألن غيره قد نجح في هذا  سبيل الم  علىفقط    في المشروع    بل ويقرر الدخولمحدودة،  

 وتكون النتيجة الخسارة وبالتالي العجز عن سداد قيمة قرض التمويل.  سالنشاط فيحدث التكد
حاليا  • ولكن  جيدة  السابق  في  كانت  االستثمار  حوافز  من  كحافز  االرض  لتخصيص  بالنسبة 

 كونها دعم للمستثمر. ربحية اكثر من  ذات سمة غالية وصارت  لألرضااليجارات التي وضعت 
قيمة مبلغ التمويل واالرض اكثر من تفكيره في مردود المشروع   الىنظر فقط  بعض المستثمرين ي •

  ويبيع كعقار،   االرض والقرض ثم يبنييستلم  كل همه أن  الذي طلب بموجبه القرض واالرض،  
 االرض والتمويل من هذه الزاوية.  الىالكثير من المستثمرين ينظرون  ولألسف

بعضها مجهز بالخدمات والبنيات التحتية    ، حيث انناك تباين في االراضي التي يتم تخصيصهاه •
 وقت ليكون جاهزا بالكامل. الىيحتاج االخر  بعضهاالضرورية بينما والخدمات 

كذلك قانون استثمار راس    .فيها  اعادة نظر  الىبصفة عامة هناك بعض االجراءات التي تحتاج   •
جوانبه،   االجنبي المال   بعض  في   في  المباشرة  االجنبية  لالستثمارات  تحتاج  الدولة  ان  حيث 

 مشروعات كبيرة تمثل اضافة حقيقية لالقتصاد وتساعد في نقل وتوطين التكنولوجيات المتطورة،
وليس للمشروعات الخدمية الصغيرة مثل كراج او محل حالقة وغيره من الخدمات البسيطة التي  

يقبل دخول المستثمر    والفقط  ورواد االعمال    القطريين المستثمرين    علىن حكرا  يفترض ان تكو 
 االجنبي فيها.

بالرغم من وجود توجيه    ،بعض الجهات  ىاليزال هنالك ضعف في دعم المنتج الوطني خاصة لد •
 % المقررة لتفضيل المنتج الوطني في المشتريات.10ح بنسبة ال واضح وصري 
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 - الخالصة:: خامسا

طاع الخاص حول من خالل استطالع رأي المجموعة المختارة من رجال االعمال والمعنيين بالق 
بعضها في بعض   على ولهم مآخذ  نجد انهم راضون عن بعضها  حوافز وتسهيالت االستثمار  

 . نوجزها في ما يلي جوانب انتقاداتهم في تركزت  وقد ،التفاصيل
 . التي تطلبها جهات التمويل/ صعوبة الشروط والضمانات 1
خاصة    تكون احيانا اكبر من العمل الذي يرغب المستثمر القيام به  ويل/الضمانات المطلوبة للتم2

 اذا كان من رواد االعمال او من صغار المستثمرين.
شخصية    علىالمشروعات    الىالنظر    /3 التمويل  انها مشروعات  انات  وطلب ضمعند طلب 

النظر   دون  الصعوبة  في  موغلة  الوطني    الىشخصية  االقتصاد  يرفد  سوف  المشروع  هذا  ان 
 ويساعد في تحقيق التنوع االقتصادي الذي تنشده الدولة.

 ربحية اكثر من كونها دعم للمستثمر.  سمةوذات  مرتفعة لألرضجارية الحالية ي القيمة اإل  /4
 ة. تخصيصها من حيث الجاهزية والخدمات الضروري التباين في نوعية االراضي التي يتم  /5
 .األخرى ارتفاع تكلفة بيئة االستثمار من حيث الرسوم وااليجارات والنقل والتخزين والخدمات  /6
  رض والقرض حيث ينصب جل تفكير ألفهوم الخاطئ من قبل بعض المستثمرين لحافزي االم/7

 تجارة عقارات.  الى  االمر كعقار. فيتحولن يبني ويبيع أفي  المستثمر
تحتاج    /8 االجراءات  نظر    الىبعض  التمويل اعادة  وإجراءات  المدني  الدفاع  إجراءات  مثل 

 ذلك قانون استثمار رأس المال االجنبي في بعض جوانبه. وكوإجراءات تخصيص األرض، 
 اجراءاتها الجمركية واللوجستية. مدة السماح المجانية بالموانئ الممنوحة للشركات لتكملة    قصر  /9

 مزيد من التفعيل .  الى/ إجراءات دعم المنتج الوطني التزال بحاجة 10
 قصر مدة  بعض التراخيص بجانب طول اإلجراءات الخاصة ببعضها. /11
/ تعدد الجهات التي تقوم  بعملية التخصيص بالنسبة لألراضي مع اختالف اإلجراءات والقيمة 12

 .   ى واشتراطات التخصيص من جهة ألخر 
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انتقادات، كذلك كانت هنالك بعض االقتراحات والتوصيات من قبل  كان   بمثل ما   ت هنالك 
تمت   وبعضها  االعمال  الدولة   بلورته رجال  في  االستثمار  بيئة  ومراقبة  المعايشة  خالل  من 

 نوجزها في ما يلي: 
 مليار ريال.   50 الىبنك قطر للتنمية   رأسمالزيادة  /1
إجراءات الدفاع المدني وإجراءات التمويل وتخصيص   /اعادة النظر في بعض اإلجراءات مثل2

 بي في بعض جوانبه. األرض االستثمارية، وكذلك قانون استثمار رأس المال االجن

 . القطريينالمستثمرين  علىخدمات البسيطة  / قصر االستثمار في مجال ال3
في مجال جذب واستقطاب االستثمارات من خالل    الناجحة/ االقتداء بالدول ذات التجارب  4

 مثل تركيا مثال. و اإلعفاءات تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والتسهيالت  
 .  لألراضياعادة النظر في القيمة االيجارية  /5
اهدار االراضي في انشطة  من  /تخصيص االرض وفقا للحاجة الحقيقية للدولة للمشروع بدال  6

 تمثل اضافة حقيقية لالقتصاد. متشابهة ال 
لقانون  /  7 وفقا  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  مساحات  من  المزيد  واضافة  توسعة 

 الشراكة بين القطاعين الذي صدر مؤخرا. 
 بأعمال القطاع الخاص. / اشراك القطاع الخاص في وضع االستراتيجيات ذات العالقة 8

                      

 


