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 1
مقدمة عن دولة

قطــر

مقدمة عن دولة قطر  .1

ملحة عامة عن دولة قطر  1-1
يــرة يف  ــج العــريب، مــع ســاحل بطــول 563 كــم. تقــع شــبه الجز يبلــغ عرضهــا 100 كــم وتمتــد بطــول 200 كــم يف الخلي قطــر دولــة مســتقلة، 

ر العــام. قلــب منطقــة الــرشق األوســط، وتتمتــع بشــتاٍء معتــدل وشــمس ســاطعة عــى مــدا

يجمــع الضيافــة العربيــة  يًجــا نابًضــا بالحيــاة،  يُمثلــون مختلــف الجنســيات. وتُمثــل قطــر مز يبلــغ عــدد ســكان قطــر 2.67 مليــون نســمة ، 
والثقافــة اإلســالمية والحيــاة الحرضيــة الحديثــة.

يًضــا باحتياطياتهــا مــن النفــط والغــاز، ومتوســط  يــة إقليميــة وعامليــة كــرى. وهــي معروفــة أ أصبحــت قطــر، منــذ الســبعينات، قــوة اقتصاد
ــج املحــي للفــرد، والتواصــل، واالتصــال الرقمــي، والحضــور يف وســائل اإلعــالم العامليــة الكبــرية. النات

ــة  ــر البني ــة تطوي ــة عملي ــالد يف عــام 2013، رّسعــت الدول ــاين منصــب أمــري الب ــن حمــد آل ث ــم ب ــوىل صاحــب الســمو الشــيخ تمي ــذ أن ت من
ــة 2030. واليــوم، تُعــرف قطــر عــى  ــة قطــر الوطني ــز رؤي ــة والتعليــم، يف ســياق ركائ ــة الصحي ي ــة الوطنيــة وتحديــث أنظمتهــا للرعا التحتي

ــع أنحــاء العــامل. ــد نفوذهــا الدبلومــايس يف جمي ي ــا، ويزتا ــة تقدًم ــدول العربي نطــاق واســع بصفتهــا واحــدًة مــن أكــر ال

حصلــت الدولــة عــى تصنيــف درجــي االســتثمار )AA- وAa3( مــع نظــرة مســتقرة مــن وكاالت التصنيــف الدوليــة فيتــش وســتاندرد 
يــز – ممــا يضعهــا عــى مســتوى دول مثــل بلجيــكا والــدول ذات االقتصــادات األكــر كالصــني واليابــان. وتعــزز القــوة املاليــة  آنــد بــورز ومود

لقطــر واســتقرار عملتهــا املرتبطــة بالــدوالر الثقــة الدوليــة يف اقتصادهــا املتنامــي.

رؤية قطر الوطنية 2030  2-1
أعلــن صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــاين رؤيــة قطــر الوطنيــة   )رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030( يف أكتوبــر مــن العــام 2008، وهــي 

 واضًحــا الســرتاتيجيات التنميــة والتنفيــذ.
ً

ــج التنميــة يف دولــة قطــر، وتوفــر هيــكال تحــدد عــى املــدى الطويــل نتائ

تركز رؤية قطر الوطنية 2030 عى املحاور األربعة التالية:

التنمية البرشية
التنميــة الــي تعــزز فــرص وقــدرات جميــع املواطنــني 
مجتمــع  عــى  الحفــاظ  مــن  لتمكينهــم  يــني،  القطر

مزدهــر. 

يو 2020 يخ 31 ما  1  األرقام األولية لجهاز التخطيط واإلحصاء عن السكان بتار

2  رؤية قطر الوطنية 2030

التنمية االقتصادية
تطويــر اقتصــاد تنافــي ومتنــوع، قــادر عــى تلبيــة 
وتوفــري مســتوى  احتياجــات جميــع مواطــين قطــر 

.
ً

ومســتقبال معيــي مرتفــع لهــم، حــارًضا 

التنمية االجتماعية
بنــاًء  يــة،  يســوده العــدل ويوفــر الرعا تطويــر مجتمــع 
يــري أخالقيــة وسياســات اجتماعيــة داعمــة،  عــى معا
الرشاكــة  يف  هاًمــا  دوًرا  قطــر  دولــة  تلعــب  حيــث 

العامليــة مــن أجــل التنميــة. 

التنمية البيئية
يكــون هنــاك انســجام بــني النمــو  إدارة البيئــة بحيــث 
يــة البيئــة – االقتصــادي والتنميــة االجتماعيــة وحما

وهي األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة.
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ج االستثمار يف قطر 1-3  مقدمة عن وكالة تروي
ــق أمــام املســتثمرين وتســهيل أعمالهــم  ي ــد الطر ــو مــن عــام 2019 بهــدف تمهي يولي ــج االســتثمار يف قطــر يف شــهر  ــة تروي تأسســت وكال
يــة، تعمــل الوكالــة  ًرا وتنويعــه. وتحقيًقــا لهــذه الغا يــات العــامل ازدهــا بنجــاح يف دولــة قطــر، بالتــوازي مــع تطويــر أحــدى أكــر اقتصاد
بــة شــاملة لحلــول وخدمــات االســتثمار  يف دولــة قطــر، مــع الرتكــز عــى تحقيــق أهــداف املســتثمرين الطموحــني وترسيــع  بصفتهــا بوا
ــح البــاب أمــام الفــرص  يــة. ومــع فت يتمــاىش مــع إســرتاتيجية االســتثمار األجنــيب املبــارش يف الدولــة وأهــداف التنميــة االقتصاد نموهــم، بمــا 
ــج عمــل ترويجيــة لالســتثمار يف قطاعــات محــددة. ــج االســتثمار يف قطــر، بنشــاط، لتحقيــق برام يف جميــع املجــاالت، تســعى وكالــة تروي

م يف تحقيــق  ز تقــدِّ ــج االســتثمار يف قطــر؛ إىل جانــب ربطهــا املســتثمرين باألشــخاص واملــوارد واملنصــات املناســبة، إحــرا تواصــل وكالــة تروي
ــج االســتثمار وأنشــطة التســويق مــع أصحــاب املصلحــة الرئيســيني، مــع  ز تقــدم مــن خــالل تنســيق تروي الهــدف املشــرتك املتمثــل يف إحــرا
يواصــل االســتثمار األجنــيب يف قطــر مســاره التصاعــدي، وتُعــد الوكالــة يف وضــع  يًضــا إلرشــادات السياســة. إضافــة إىل ذلــك،  وضعهــا أ

يمّكنهــا مــن املســاهمة بشــكل ملحــوظ يف النجــاح املتنامــي للدولــة يف هــذا املجــال. مثــايل 

ــج االســتثمار؛ وهــي منظمــة غــري حكوميــة دوليــة توفــر فرًصــا  ــج االســتثمار يف قطــر هــي عضــو يف الرابطــة العامليــة لــوكاالت تروي وكالــة تروي
ــج االســتثمار مــن جميــع أنحــاء العــامل للتواصــل، وتبــادل أفضــل املمارســات. ومــن املتوقــع أن تعــزز عضويــة الرابطــة العامليــة  لــوكاالت تروي

ــج االســتثمار منهجياتنــا وفرصنــا يف تطويــر األعمــال بشــكل أكــر. لــوكاالت تروي

ــج االســتثمار يف قطــر، عن   ملعلومــات االســتثمار يف الدولــة ومقدًمــا لخدمــات الدعــم الرئيســية، تعمــل وكالــة تروي
ً

باعتبارهــا مصــدًرا شــامال
ر،  كثــب، مــع الــرشكات،  لتلــّم بمجمــل األهــداف وتربــط املســتثمرين بأصحــاب املصلحــة واملــوارد واملنصــات املناســبة طــوال عمليــة االســتثما

ــج االســتثمار يف قطــر ثالثــة مجــاالت رئيســية: بمــا يضمــن تحقيــق نجــاح طويــل األمــد يف قطــر واملنطقــة. ويغطــي دعــم وكالــة تروي

توفري معلومات السوق
التنظيميــة  والبيئــة  العمــل  وبيئــة 

يــة. االقتصاد واملحــركات 

استثمر قطر

ية اســتثنائية، وتربــط املســتثمرين الدوليــني  ــح قطــر وجهــة اســتثمار يــة الوطنيــة الــي تعمــل عــى أن تصب ر اســتثمر قطــر  هــي العالمــة التجا
يــة للدولــة وأهــداف التنويــع يف مختلــف  يــز التنميــة االقتصاد بفــرص األعمــال املربحــة الــي تســّهل نجاحهــم عــى املــدى الطويــل، مــع تعز

القطاعــات واملناطــق الجغرافيــة.

وتقــوم  “اســتثمر قطــر” باالســتفادة مــن بيئــة عمــل متكاملــة مــن منصــات األعمــال والرتخيــص، لُتشــارك املســتثمرين رحلتهم ومســارهم، 
يقــة مصممــة لتحقــق أهدافهم وتناســب طموحاتهــم الفريدة. بــدًءا مــن االستكشــاف، وحــى التشــغيل، بطر

ــز االقتصــاد املتنــوع للدولــة عــى نحــو دائــم،  ي ية اســتثنائية، وتعز مــن أجــل االســتمرار يف االرتقــاء بمكانــة قطــر بصفتهــا وجهــة اســتثمار
تتابــع  »اســتثمر قطــر« يف تســخري املعرفــة واملــوارد ووصــول بيئــة عملهــا األساســية ملنصــات األعمــال والرتخيــص، وذلــك مــن أجــل تحديــد 

ر. الــرشكاء املناســبني والتعــاون معهــم طــوال مــدة االســتثما

تطوير االعمال
لتحديــد  واألدوات  املعلومــات  تشــارك 
وخصائصــه  القطــاع  وحجــم  الفــرص 

املحتملــني. والــرشكاء 

خدمات أخرى
يــة  ر التجا األعمــال  إقامــة  يف  املســاعدة 
محــددة،  ومقدمــات  طلبــات  وتســهيل 
اإلضــايف  الدعــم  توفــري  إىل  باإلضافــة 

الكبــرية. يع  للمشــار

يــز التعــاون بــني منصــات االســتثمار الوطنيــة مــن أجــل دعــم منــاخ األعمــال يف الدولــة،  تقــوم  “اســتثمر قطــر” بتوفــري خدمــات الدعــم وتعز
ر  ــج االســتثما يــة، ســتقوم وكالــة تروي ر وتحقيــق رؤيــة قطــر 2030 ومــا بعدهــا. وبصفتهــا الجهــة املســؤولة عــى عالمــة “اســتثمر قطــر” التجا

يــي: يف قطــر بمــا 

يز مشاركاتها يف مجال دعم السياسات. تعز   

يــة وحديثــة لتحديــد فــرص  بيانــات فور يســتخدم  يــادة فعاليــة خدمــات معلومــات األعمــال مــن خــالل نظــام متخصــص  ز   
االســتثمار الحقيقيــة بشــكل أفضــل، وتزويــد املســتثمرين املحتملــني بمعلومــات متعلقــة بالســوق، وربطهــم بالــرشكاء املناســبني، 

يف تحقيــق أهدافهــم.. وذلــك لدعمهــم 

كمــا ســتعمل  “اســتثمر قطــر” بشــكل وثيــق مــع املنظمــات املماثلــة والــرشكاء الدوليــني وجهــات الرتخيــص وأصحــاب املصلحــة الرئيســيني، 
ــة، يف ســياق كونهــم  ــادل الخــرات، والــرشوع يف التعــاون، وإقامــة رشاكات تســاعد املســتثمرين عــى تحقيــق قصــص نجاحهــم املقبل لتب

جــزًءا مــن املرحلــة التاليــة مــن التحــّول االقتصــادي واالجتماعــي يف قطــر. 

1-4  قطر يف السياق العاملي
تبــذل دولــة قطــر جهــوًدا حثيثــة بغــرض االســتغالل األمثــل ملواردهــا مــن أجــل إنشــاء اقتصــاد متنــوع قائــم عــى املعرفــة. وبفضــل هــذه 
يًــا  ًرا اقتصاد ًرا وازدهــا الجهــود، حصلــت الدولــة عــى عــدد كبــري مــن التصنيفــات واألرقــام الــي جعلتهــا واحــدة مــن أكــر الــدول اســتقرا

ــح الرئيســية: يــي بعــض املالم يف العــامل. وفيمــا 

أمان الدولة:

األوىل عاملًيا
)نومبيو، 2020(

الرثوة الوطنية:

رابع أغىن دولة
)تعــادل القــدرة الرشائيــة لــكل فــرد الصــادر مــن 

صنــدوق النقــد الــدويل(

تأثري الرضيبة عىل األعمال: 

الثالثة عاملًيا
يــة الصــادر ة عــن  ر )ســهولة ممارســة األعمــال التجا

البنــك الــدويل(

الكفاءة الحكومية:

التاسعة عاملًيا
املنتــدى  عــن  الصــادر  العامليــة  التنافســية  )مــؤرش 

)2017 العاملــي،  االقتصــادي 

توافر العلماء واملهندسني:

الخامسة عاملًيا
املنتــدى  عــن  الصــادر  العامليــة  التنافســية  )مــؤرش 

)2017 العاملــي،  االقتصــادي 

الواردات

31.3 مليار دوالر
)2019(

ية إجمايل السلع والخدمات التجار

158.4 مليار دوالر
)2019(

توافر رأس املال االستثماري: 

الخامسة عاملًيا
)مــؤرش التنافســية العامليــة الصــادر عــن املنتــدى 

)2017 العاملــي،  االقتصــادي 

الصادرات:

72.7 مليار دوالر
)2019(

املزيان التجاري:

41.5 مليار دوالر
)2019(
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استقرار األسعار:

عــرش  آلخــر  التضخــم  متوســط 
%  1.1 ســنوات 

)صندوق النقد الدويل 2017(

التنوع السكاين:

أكر من 85 جنسية مختلفة

ج املحيل اإلجمايل: نمو النات

من 2.6 % إىل 3.0 %
)البنك الدويل  2021(

الطمأنينة:
املركز 27 يف أكر الدول

اطمئنانًا يف العامل
)معهد االقتصاد والسالم، 2020(

التنافسية العاملية:
مــن  والعــرشون  التاســع  املركــز 

دولــة  141 أصــل 
)املنتدى االقتصادي العاملي، 2019(

التمويل اإلسالمي:

املركز الخامس يف
أكر األسواق عاملًيا

ج قطر الوطين لالستثمار 1-5  برنام
يُعــد وجــود برنامــج اســتثماري، ترعــاه الحكومــة، بقيمــة 200 مليــار دوالر، ويشــمل مجموعــة كاملــة مــن القطاعــات والصناعــات واملجاالت، 

مــن ضمــن فوائــد الــزتام دولــة قطــر بتحقيــق رؤيتهــا الوطنيــة لعــام 2030.

يي بعض املرشوعات البارزة الي سُيشري إليها هذا الدليل يف مختلف صفحاته. وفيما 

مدينة لوسيل
مــرشوع إنشــاء مدينــة ذكيــة خــرضاء 

عــى مســاحة 38 كــم2.

االستثمارات املستهدفة

45 مليار دوالر

مرتو الدوحة
كــم  بطــول 354  نقــل رسيــع  نظــام 

محطــة.  93 ويشــمل 

االستثمارات املستهدفة

12 مليار دوالر

ميناء حمد
يع تطويــر املــوائن يف  أحــد أكــر مشــار

العــامل.

االستثمارات املستهدفة

7.4 مليار دوالر

مطار حمد الدويل
مــرشوع  ولــه  عاملًيــا،  املطــارات  أفضــل  مــن  واحــًدا  ُصنــف 

التنفيــذ. قيــد  توســعة 

القدرة املستهدفة

96 ألف راكب 
يومًيا

بنية تحتية عىل مستوى الدولة
يبلغ طوله 354 كم و93 محطة. نظام نقل رسيع بمسار 

االستثمارات املستهدفة

44 مليار دوالر، 12.4 مليار دوالر، 
3 مليار دوالر عىل التوايل

3  مؤرش ليغاتوم لالزدهار™ لعام 2019

4  مؤرش السالم العاملي لعام 2019

ير السعادة العاملية لعام 2019 5  تقر

1-6  نمط الحياة والبيئة
م قطــر خليًطــا رائًعــا مــن الــرتاث العــريب واألنشــطة الثقافيــة الحديثــة املتنوعــة، ممــا يجعلهــا  يــة للتنميــة، تقــدِّ ييــس االقتصاد إىل جانــب املقا

يــن عــى حــٍد ســواء، ومقــًرا مالئًمــا لتنشــئة األرس وبنــاء املجتمعــات. وجهــة جاذبــة للمســتثمرين والوافديــن والزائر

تحتــل قطــر املرتبــة الخامســة عــرشة يف الســالمة واألمــن، واملرتبــة الثالثــة والعرشين يف الــرأس املال األجتماعي، واملرتبــة الرابعة والعرشين 
يقيــا  وتحتــل  يًضــا باعتبارهــا أكــر الــدول ســالًما يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفر يــة عاملًيــا.   كمــا تُصنــف قطــر أ يف الجــودة االقتصاد
يــن والوافديــن شــعوًرا حقيقًيــا باالنتمــاء، ومكانـًـا يدعونــه بالفعــل  ــح الزائر يــر الســعادة العاملــي ، ممــا يمن املرتبــة التاســعة والعرشيــن يف تقر

وطًنا.

يفــوق 85 جنســية مختلفــة، وعامليــة العاصمــة، والتطــور املســتمر يف مختلــف جوانــب الحيــاة، يف جعــل  ويُســاهم التنــوع الســكاين، الــذي 
يــوم فيهــا تقديــم مغامــرة جديــدة كلًيــا. يمكــن لــكل  يــرة محــوًرا ثقافًيــا، ويوفــر مســاحة  شــبه الجز

يعــدُّ الطعــام أحــد األشــياء الــي تجمــع ســكان قطــر  بتــكارات الطهــي،  ز العاملــي وا وكونهــا موطــن للعديــد مــن املطاعــم ذات الطــرا
ــاس  ــد الوطــين تقــارب الن ــد مــن العطــالت الرســمية واالحتفــاالت واملناســبات الســنوية عــى الصعي بخلفياتهــم املتنوعــة. وتشــهد العدي
مــن مختلــف مشــارب الحيــاة، لالحتفــال، ومشــاركة الخــرات، والتضافــر مــن أجــل دعــم قضيــة مشــرتكة أو التعــرف عــى ثقافــة الدولــة، 
ر اللغــة اإلنجلزيــة عــى نطــاق واســع، يتفاعــل األشــخاص بســهولة،   عــن ثقافــة اآلخــر. ومــع اســتخدام العربيــة كلغــة رســمية، وانتشــا

ً
فضــال

يــة، وتنشــأ الصداقــات. ر وتزدهــر األعمــال التجا

يــة(،  تعــزز اإلقامــات الفندقيــة الفاخــرة، واملــدارس، والجامعــات الدوليــة الشــهرية، ورشكــة الطــريان الرائــدة عاملًيــا )الخطــوط الجويــة القطر
يُصنــف الرابــع عــى مســتوى العــامل، نمــط الحيــاة الحيــوي هــذا،  يــة الصحيــة الــذي  ر العاملــي )مطــار حمــد الــدويل(، ونظــام الرعا واملطــا
ياضــات املائيــة ومجموعــة مــن األنشــطة الرتفيهيــة.  يــة مــن املــوارد الثقافيــة الــي تشــمل رحــالت الســفاري والر ناهيــك عــن مجموعــة ثر
يـًـا عــى  يخًيــا ثر رثهــا وتقاليدهــا. وتمتلــك قطــر معلًمــا تار ــخ البــالد وإ ي ر يحتفــي بتا أمــا بالنســبة لعشــاق الــرتاث، فهنــاك مشــهد فــين ثــري 

ر قلعــة الزبــارة املدرجــة عــى قائمــة اليونســكو للــرتاث. غــرا

باإلضافــة إىل ذلــك، تحتضــن قطــر متحــف الفــن اإلســالمي؛ وهــو أحــد أكــر املتاحــف يف العــامل، ومتحــف قطــر الوطــين؛ وهــو رصح 
يــارة يف  يــم واحــًدا مــن أعظــم األماكــن يف العــامل الــي تســتحق الز يــدة التا يمتــد عــى مســاحة 430.000 م2، وســمته جر يــد،  معمــاري فر
عــام 2019، مستشــهدة بإدخــال »شاشــات الفيديــو والديورامــا الغامــرة« يف ســمات تصميمــه الجديــد. وشــهدت متاحــف الدولــة 639.000 

ــارة يف عــام 2018 وحــده. ي ز
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األمان

يمــة ملنتصــف  ُصنفــت قطــر عــى أنهــا أكــر دولــة آمنــة عــى مســتوى العــامل يف عــام 2020، وذلــك ضمــن 133 دولــة، متصــدرة مــؤرش الجر
ــة مــن عــام 2015 حــى  ــة آمن ــة عربي ــة يف عــام 2019 وأكــر دول ــة آمن يًضــا أكــر دول ــو«. كمــا ُصنفــت قطــر أ العــام الصــادر عــن »نومبي
اآلن. وتعــد املكانــة الرائــدة للدولــة مــؤرًشا عــى اســتقرارها وقدرتهــا عــى تحقيــق أعــى مســتويات األمــن واألمــان عــى مــدى الســنوات 

الخمــس املاضيــة.

يمــة وجــودة املعيشــة  ــات تعتمــد عــى مصــادر الجماهــري يف العــامل، فهــي توفــر معلومــات عــن الجر ــو« أكــر قاعــدة بيان تعــد »نومبي
ر العقــارات وحركــة املــرور يف مــدن ودول مختلفــة منــذ عــام 2009. يــة الصحيــة والتلــوث وأســعا وتكلفتهــا والرعا

قطر يف مؤرش األمان نومبيو 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21.04
مؤرش الجريمة

78.96
مؤرش األمان

77.66
مؤرش األمان

22.34
مؤرش األمان

15.70
مؤرش األمان

13.10
مؤرش األمان

13.26
مؤرش األمان

11.90
مؤرش األمان

84.30
مؤرش األمان

86.90
مؤرش األمان

86.74
مؤرش األمان

88.10
مؤرش األمان
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1
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1
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1
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1
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1
بني الدول العربية

1
بني الدول العربية

1-7  املواصالت
وفًقــا لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، صاغــت قطــر اســرتاتيجية لتطويــر البنيــة التحتيــة بصفتهــا محفــًزا حيويـًـا ومهًمــا للنمــو االقتصــادي والتنويــع. 
ــا لالســتثمارات  ــا متيًن ــة، ممــا شــكل أساًس ــة التحتي ــة، مرشوعــات توســعة وتحديــث كبــرية للبني ر الســنوات العــرش املاضي ونفــذت، عــى مــدا

يــة والجويــة واألرضيــة. يــز مرشوعــات املواصــالت البحر املحليــة والدوليــة وتعز

شبكة الطرق

ــج تطويــر الطــرق الرسيعــة يف صلــب مجموعــة مرشوعــات تطويــر البنيــة التحتيــة الــي تنفذهــا هيئــة األشــغال العامــة »أشــغال«.  يقــع برنام
يقــرب مــن 800 كــم مــن الطــرق عــر أكــر مــن 30 مرشوًعــا، ويشــتمل عــى إنشــاء  يغطــي الدولــة بأكملهــا، لتوفــري مــا  ُصمــم الرنامــج، الــذي 
وتحســني شــبكة بنيــة تحتيــة مرتابطــة، تتمــز بشــبكات رصف ميــاه أمطــار تحــت األرض مــن الدرجــة األوىل، وأنظمــة نقــل ذكيــة. وإضافــة إىل 
راكــيب الدراجــات الهوائيــة واملشــاة  ــج احتياجــات  يلــيب الرنام يــة يف الدولــة وتقليــص وقــت الســفر،  يــدة للحركــة املرور تلبيــة املتطلبــات املزتا
يًضــا مبــادرة وطنيــة تســتلزم تطويــر  مــن خــالل توفــري العديــد مــن املرافــق ومرشوعــات التجميــل الحرضيــة املتكاملــة. كمــا تنفــذ »أشــغال« أ
البنيــة التحتيــة يف مختلــف مناطــق قطــر مــن خــالل تحســني ســعة الطــرق الحاليــة، وإضافــة املرافــق، وإنشــاء طــرق جديــدة لربــط القــرى 

واملــدن يف جميــع أنحــاء الدولــة.

ميناء حمد

بــدأ العمــل يف تشــييد مينــاء حمــد يف عــام 2010. وبعــد مــرور ســت ســنوات، اســتهل املينــاء البحــري الرئيــي لقطــر عمليــات التشــغيل، ومنــذ 
يمتــد املينــاء  يــة يف الــرشق األوســط. وبصفتــه واحــًدا مــن أكــر املــوائن يف املنطقــة،  يقــوم بــدور محــوري يف التجــارة البحر ذلــك الحــني، كان 
ــا، بمــا يف ذلــك 1.7 مليــون طــن مــن الشــحن  ــه الســنوية 7.5 مليــون وحــدة مكافئــة لعرشيــن قدًم عــى مســاحة 28.5 كــم²، وتبلــغ طاقت
العــام. عــالوة عــى الحمــوالت العامــة، يتعامــل املينــاء مــع الــواردات املتنوعــة، بمــا يف ذلــك؛ املــوايش والحبــوب الســائبة وحركــة مــرور املركبات، 
ــا مــن  ــر النفــط والغــاز. ويف الربــع األول مــن عــام 2018، تــم التعامــل مــع مليــون وحــدة مكافئــة لعرشيــن قدًم  عــن شــحنات تصدي

ً
فضــال

يًقــا مالحًيــا و120 وجهــة مالحيــة، ممــا يُشــكل حدثـًـا مهًمــا للمينــاء يف 14 شــهًرا فقــط مــن التشــغيل. ويتــم إنشــاء صالت  الحمــوالت مــن 22 طر
ربــط املينــاء  ــج. كمــا ســيتم  يقيــا، والهنــد، وباكســتان، وشــمال الخلي يــد مــن املــوائن البعيــدة، الواقعــة يف رشق أفر مســتدامة جديــدة مــع املز
 عــن 

ً
يــق املجــد – وخــط الســكة الحديديــة البالــغ طولهــا 2030، لتوفــري شــبكة نقــل حمــوالت متكاملــة، فضــال بشــبكة الطــرق الرسيعــة – طر

رئيســًيا. يــز دوره بصفتــه مركــًزا لوجســتًيا  تعز

مطار حمد الدويل 

يوفــر مطــار حمــد الــدويل، منــذ بــدء تشــغيله يف عــام 2014، رحــالت إىل أكــر مــن 160 مدينــة حــول العــامل، مــع تجربــة ســفر تتســم بالكفــاءة 
يــر هلــب«، املتخصصــة يف حقــوق املســافرين وتقييــم املطــارات، مطــار  ر. وللعــام الثــاين عــى التــوايل، صنفــت منظمــة »إ والرتحيــب يف املطــا
حمــد الــدويل بصفتــه » أفضــل مطــار يف العــامل«، ويرجــع ذلــك إىل التكنولوجيــا املتطــورة املســتخدمة يف جميــع مرافــق املطــار. ويمتلــك مطــار 
حمــد الــدويل أكــر ورش متخصصــة لصيانــة الطائــرات، وثامــن أطــول مــدرج طائــرات يف العــامل. ويُعــد مبــىن املحطــة النهائيــة للمســافرين 
ــىن يف قطــر. وألغــراض اســتيعاب النمــو املتوقــع يف حجــم حركــة الطــريان، ُصمــم املطــار  ــه، والقائمــة عــى مســاحة 600.000 مــرت²، أكــر مب ب

يصــل إىل 5 حــركات طــريان )هبوط/إقــالع( كل 3 دقائــق. الســتيعاب مــع مــا 

يتــم   بذلــك أكــر عــدد مــن املســافرين الذيــن 
ً

أضــاف املطــار يف عــام 2019 ثمــاين وجهــات جديــدة للمســافرين يف مختلــف القــارات، مســجال
ــادة ســعة املطــار إىل أكــر  ي يقــرب مــن 38.79 مليــون مســافر. ويجــري العمــل عــى خطــة توســعة متعــددة املراحــل لز خدمتهــم مــع مــا 
مــن 53 مليــون مســافر ســنويًا بحلــول عــام 2022، عندمــا تســتضيف قطــر كأس العــامل. ولكونــه موطــن لثالــث أكــر الخطــوط الجويــة امتــالًكا 
يتــم االنتهــاء مــن بنــاء محطــة شــحن نهائيــة  يًضــا أن  يــة، فإنــه مــن املتوقــع أ ألســاطيل الشــحن يف العــامل؛ وهــي رشكــة الخطــوط الجويــة القطر

بـــ 2.2 مليــون يف عــام 2018. رنــة  ر القــدرة عــى التعامــل مــع 3.2 مليــون طــن ســنويًا، مقا ــح املطــا يمن جديــدة بحلــول عــام 2023، ممــا 

ية )الريل( سكك الحديد القطر

تتألــف شــبكة ســكك الحديــد يف قطــر مــن ثالثــة مرشوعــات رئيســية عــى مســتوى الدولــة، أرشف عــى تصميمهــا وبنائهــا وتشــغيلها وصيانتهــا 
يــة. ويُعــد مــرتو الدوحــة العمــود الفقــري للنقــل العــام يف قطــر، وهــو أحــد أكــر أنظمــة النقــل بالســكك الحديديــة  ســكك الحديــد القطر
رئيســية و37 محطــة تعمــل عــى األغلــب تحــت ســطح األرض لربــط  تطــوًرا يف العــامل. بــدأت الشــبكة يف العمــل عــام 2019 بثالثــة خطــوط 
العاصمــة بضواحيهــا. كمــا ســيدخل خــط جديــد، يتكــون مــن حــوايل 60 محطــة، بشــكل كامــل يف الشــبكة يف الســنوات األربــع القادمــة، رابًطــا 

يــد مــن األماكــن واملواقــع املز
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مدينة لوسيل

يًبــا مــن الدوحــة، مجتمًعــا طموًحــا وحديًثــا، وســتحدد مالمــح  يــة، والواقعــة عــى بُعــد 23 كــم تقر خططــة بعنا
ُ
ســُتنئش املدينــة الذكيــة امل

يــة األنيقــة الخدمــات املتنوعــة إلســعاد ســاكنيها وزوارهــا يف كل جانــب مــن  ر املســتقبل األمثــل لعــر مــا بعــد النفــط. وتوفــر املرافــق املعما
يــة  ر ربــع جــزر حريــة و19 منطقــة ســكنية وتجا يصــل إىل 200.000 ســاكن يف أ يمكــن ملدينــة لوســيل اســتيعاب مــا  جوانبهــا. وعنــد إكمالهــا، 
يــة،  متعــددة األغــراض. وتخــدم املدينــة شــبكة واســعة مــن الطــرق، تــرتاوح بــني الطــرق الرسيعــة الرئيســية، وطــرق الوصــول املحليــة الفرد
ربــع خطــوط رئيســية   عــن تــرام لوســيل؛ الــذي ســيتألف مــن أ

ً
والجســور الــي تربــط الرشيــط الســاحي ملدينــة لوســيل بالجــزر األربــع، فضــال

ــاين أكســيد الكربــون ســنويًا،  و37 محطــة ركاب. ويُعــد نظــام التريــد املصمــم لتقليــص البصمــة الكربونيــة بنحــو 65 مليــون طــن مــن ث
يمثــل  يــب،  يــة مــن الفيضانــات، بعًضــا مــن املــزات املتكاملــة. ويف املســتقبل القر ر الــذي يضمــن الوقا إضافــة إىل نظــام رصف ميــاه األمطــا

ينشــدون الرتفيــه أو األعمــال عــى حــٍد ســواء.  بــة للمســافرين حــول العــامل، ممــن  هــذا املركــز الحــرضي وجهــة جذا

 

أصحاب املصلحة الوطنيون الرئيسيون  8-1
قطر للبرتول 

ــج قطر  تشــرتك قطــر للبــرتول ورشكاتهــا التابعــة واملشــرتكة يف طيــف واســع مــن مرشوعــات استكشــاف الغــاز وإنتاجــه وتســويقه عاملًيــا. وتنت
للبــرتول مجموعــة متنوعــة مــن املنتجــات، منهــا النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي املســال والبرتوكيماويــات واإلضافــات البرتوليــة واألســمدة 

والحديــد واألملنيــوم وغــري ذلــك.

تقــع عمليــات تشــغيل قطــر للبــرتول يف عــدد مــن املواقــع الريــة يف املــدن الصناعيــة بالدوحــة ودخــان ومســيعيد ورأس لفــان، باإلضافــة 
يــة مختلفــة يف محطــات ومنصــات وحقــول مختلفــة. إىل املشــاركة يف أنشــطة بحر

ــدول  ــد مــن ال ــدى تتضمــن الرشاكــة مــع رشكات النفــط يف العدي ــة امل ــا بفضــل اســرتاتيجية طويل ــدة عاملًي رّســخت الرشكــة مكانتهــا الرائ
يف الوقــت الراهــن،  وتغطــي عمليــات قطــر للبــرتول،  يقيــا.  وجنــوب أفر وموزمبيــق  واملكســيك  يــل  ز والرا املختلفــة، منهــا األرجنتــني 
ــر والتســويق( الــي تتــم يف  ي ج والتكر مجموعــة متنوعــة مــن أنشــطة املصــب واملنبــع )مثــل عمليــات التنقيــب واالستكشــاف واالســتخرا

مختلــف مناطــق قطــر.

بنك قطر الوطين

يعــدُّ بنــك قطــر الوطــين )ش.م.ع.ق( )مجموعــة بنــك قطــر الوطــين( أول بنــك تجــاري تمتلكــه دولــة قطــر. منــذ تأسيســه يف عــام 1964، 
يقيــا. ــح أكــر مؤسســة ماليــة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــمال أفر تطــور البنــك ليصب

ــح 3.9 مليــار دوالر )4% عــى أســاس ســنوي(، وبلــغ  ز، وتجــاوز صــايف الرب واصلــت مجموعــة بنــك قطــر الوطــين يف عــام 2019 نموهــا املمتــا
إجمــايل األصــول 259 مليــار دوالر )10% عــى أســاس ســنوي(. ويف الســنوات األخــرية، وّســعت املجموعــة مــن نطــاق انتشــارها العاملــي، مــن 
خــالل التواجــد يف أكــر مــن 31 دولــة يف ثــالث قــارات. ويتمتــع أكــر مــن 25 مليــون عميــل يف مختلــف أنحــاء العــامل بإمكانيــة الوصــول إىل 

مجموعتهــا املتقدمــة مــن املنتجــات والخدمــات املاليــة، وذلــك مــن خــالل 1.100 موقــع، وشــبكة مــن 4.300 جهــاز رصاف آيل.

 )A( بــورز وبســبب نجاحــه الــدويل وأدائــه املــايل القــوي وتصنيفاتــه العاليــة مــن وكاالت التصنيــف االئتمــاين الرائــدة – منهــا ســتاندرد آنــد 
يننــس بنــك قطــر الوطــين بصفتــه العالمــة املرفيــة األكــر قيمــًة يف الــرشق  يــز )Aa3( وفيتــش )A+( – تُصنــف مجلــة برانــد فا ومود

يقيــا. األوســط وأفر

هيئة قطر لألسواق املالية

ــح الرتاخيــص ملزاولــة  هيئــة قطــر لألســواق املاليــة هــي هيئــة تنظيميــة مســتقلة مســؤولة عــن اإلرشاف عــى األســواق املاليــة للدولــة، ومن
نشــئت الهيئــة بموجــب أحــكام 

ُ
ــح املعمــول بهــا. أ األنشــطة املاليــة، وإجــراء عمليــات التفتيــش والتحقيــق لضمــان االمتثــال للقوانــني واللوائ

ــت محــل ســوق الدوحــة لــألوراق املاليــة )بورصة قطــر حالًيا(، وتمارس 
ً
القانــون رقــم 33 لســنة 2005 واســتهلت مهامهــا يف عــام 2007، وحل

يمليــه هــذا القانــون. تعمــل هيئــة قطــر لألســواق املاليــة  جميــع صالحياتهــا اإلرشافيــة والتنظيميــة، ملمارســة وظيفتهــا عــى النحــو الــذي 
حالًيــا وفًقــا ألحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 2012، الــذي حــل محــل القانــون رقــم 33 لســنة 2005، وذلــك ملواكبــة تطــورات األســواق املاليــة.

بورصة قطر 

يــادة رأس املــال،  بورصــة قطــر هــي املشــغل الرئيــي يف الدولــة لــألوراق املاليــة وتبــادل الســلع. وتوفــر بورصــة قطــر للــرشكات فرًصــا لز
نشــئت الهيئــة يف عــام 1995، تحــت مســمى ســوق الدوحــة 

ُ
يــة. أ يمكنهــم مــن خاللهــا التجــارة يف األســواق القطر ومنصــًة للمســتثمرين 

يــة.   لــألوراق املاليــة، الــذي تغــري الحًقــا إىل بورصــة قطــر عنــد إنشــاء هيئــة قطــر لألســواق املاليــة، وتحويــل الســوق إىل رشكــة مســاهمة قطر
يــري البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمة  تُعــد بورصــة قطــر األوىل يف املنطقــة، وواحــدة مــن البورصــات الرائــدة عاملًيــا الــي شــجعت عــى اتبــاع املعا
الــرشكات. واجتذبــت بورصــة قطــر يف عــام 2018 صــايف تدفقــات نقديــة أجنبيــة بلغــت 2.5 مليــار دوالر، وُصنفــت كأفضــل البورصــات أداًء 

بــني األســواق الناشــئة واملتقدمــة يف مختلــف أنحــاء العــامل.
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جهاز قطر لالستثمار 

يــز اقتصــاد الدولــة مــن خــالل تنويــع محفظــة األصــول. وتجعــل املحفظــة الضخمــة  تأســس جهــاز قطــر لالســتثمار يف عــام 2005، بهــدف تعز
لالســتثمارات االســرتاتيجية طويلــة األجــل لجهــاز قطــر لالســتثمار منــه واحــًدا مــن أكــر عــرشة صناديــق ثــروة ســيادية يف جميــع أنحــاء 

العــامل.

تشــمل اســتثمارات جهــاز قطــر لالســتثمار مختلــف فئــات األصــول الــي تضــم، عــى ســبيل املثــال ال الحــر، األوراق املاليــة املدرجــة 
يُطبــق جهــاز  واملمتلــكات واألصــول البديلــة واألســهم الخاصــة يف كٍل مــن األســواق الرئيســية والناشــئة. ومــن منطلــق قيمــه األساســية، 
يــز املــوارد الطبيعيــة الهائلــة لدولــة قطــر. يعه، ويســعى جاهــًدا إىل تعز يــري األخالقيــة واملهنيــة يف جميــع مشــار قطــر لالســتثمار أعــى املعا

الخطوط الجوية القطرية

يــة أرسع رشكــة خطــوط جويــة نمــًوا يف العــامل، حيــث تربــط املســافرين عــر أكــر مــن 160 وجهــة تشــمل  تعــدُّ رشكــة الخطــوط الجويــة القطر
يقهــا القــوي مــن  ز العاملــي، ويقــدم فر ــة بأســطول متطــور مــن الطائــرات ذات الطــرا ي ــة القطر القــارات الســت. وتفخــر الخطــوط الجوي
املهنيــني املؤلــف مــن 46.000 موظــٍف خدمــات مــن فئــة الخمــس نجــوم إىل العمــالء، وذلــك مــن مقرهــا يف مطــار حمــد الــدويل يف قطــر.

يــة منــذ إطالقهــا يف عــام 1997 مجموعــة مــن األلقــاب املنشــودة والجوائــز املرموقــة، بمــا يف ذلــك  نالــت رشكــة الخطــوط الجويــة القطر
مكانتهــا املرغوبــة كواحــدة مــن مجموعــات رشكات الخطــوط الجويــة الــي حصلــت عــى تصنيــف خمــس نجــوم مــن منظمــة ســكاي 

تراكــس. 

يدو )رشكة اتصاالت قطر( أور

يــدو مجموعــة واســعة مــن منتجــات  باإلنرتنــت يف العــامل، توفــر أور  
ً

ــح دولــة قطــر واحــدًة مــن أفضــل الــدول اتصــاال بهــدف أن تصب
يقيــا وجنــوب رشق آســيا. يــد عــن 100 مليــون يف مختلــف أنحــاء الــرشق األوســط وشــمال إفر وخدمــات االتصــاالت لقاعــدة مــن العمــالء تز

ــا، لتوفــر بذلــك إمكانيــات  يً ر ويف الوقــت الراهــن، تشــتهر الرشكــة باعتبارهــا األوىل يف العــامل الــي تطلــق شــبكة جيــل خامــس متاحــة تجا
يع املــدن الذكيــة املســتقبلية يف قطــر، عــالوة عــى املالعــب الــي  جديــدة يف مختلــف القطاعــات والصناعــات، بمــا يف ذلــك إمــداد مشــار

ستســتضيف كأس العــامل قطــر 2022 ™.

ــم عــى املعرفــة،  ــة إىل اقتصــاد قائ ــًة انتقــال الدول ــكار، وممكن ــة االبت ــة اســتثنائية، دافعــًة عجل ــدو« عــى إنشــاء تجــارب رقمي ي تركــز »أور
ــة قطــر الوطنيــة 2030. ــز رؤي وذلــك كركــزة مــن ركائ

مؤسسة قطر 

ــر  ــات، وتوف ــج التحدي ــدة، تُعال ي ــة فر ــل بيئ ــر، وتمث ــم والبحــث والتطوي ــا يف مجــاالت التعلي تتكــون مؤسســة قطــر مــن أكــر مــن 50 كيانً
الفــرص، وتُمّكــن املجتمعــات املحليــة مــن تحديــد مالمــح مســتقبلها. 

يــادة  تقــوم املؤسســة عــى تشــجيع التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة مــن خــالل تركزهــا عــى التعليــم املســتمر مــدى الحيــاة واالبتــكار ور
األعمــال، وتســعى جاهــدة إىل توحيــد القــوة الجماعيــة لألفــراد، إلطــالق قــدرات اإلنســان ودفــع عجلــة التقــدم يف قطــر واملنطقــة بأكملهــا. 

ــم العــايل  ــا ملؤسســات التعلي ــة، عــى أكــر مــن 12 كــم²، وتســتضيف فروًع ــة التعليمي ــادرة الرئيســية ملؤسســة قطــر؛ وهــي املدين ــد املب تمت
 عــن املراكــز البحثيــة واملجتمعيــة. ويشــتمل ذلــك عــى جامعــة كارنيجــي ميلــون - قطــر، وجامعــة جورجتــاون يف 

ً
الدوليــة البــارزة، فضــال

يــه آنــد إم يف قطــر، وجامعــة فرجينيــا كومنولث  يــس يف قطــر، وجامعــة نورثويســرتن يف قطــر، وجامعــة تكســاس إ قطــر، وإتــش إي إس بار
يــل كورنيــل للطــب - قطــر، وجامعــة حمــد بــن خليفــة. كليــة فنــون التصميــم يف قطــر، ووا

رائــدة إقليمًيــا يف مجــال التعليــم واالبتــكار، وتســتمر يف أداء دور محــوري يف اســرتاتيجية  تُعــرف مؤسســة قطــر عــى نطــاق واســع بأنهــا 
التنميــة الوطنيــة طويلــة األجــل لدولــة قطــر.

 2
القيمة اليت توفرها دولة 

قطــر
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القيمة اليت توفرها دولة قطر  .2

قيمة دولة قطر  1-2
يُبــىن فيــه املســتقبل الواعــد عــى أســاس اقتصــاد قــوي، وتتوافــر فيــه البنيــة  تتطــور دولــة قطــر وتتحــول بخطــى حثيثــة إىل مركــزٍ اســتثنايئ، 
التحتيــة الجاهــزة للمســتقبل جنًبــا إىل جنــب مــع حســن الضيافــة الــي ال تتغــرّي، وتلتقــي املــوارد الهائلــة باتصــال منقطــع النظــري، لتوفــري 
يــة للمســتثمرين الحاليــني الطموحــني. ويوفــر ذلــك بيئــة مثاليــة لألعمــال التقدميــة الــي تأخــذ بعــني االعتبــار نظــرة طويلــة  فــرص مغر

األجــل عنــد التفكــري يف طــرق جديــدة لتحقيــق أهدافهــم.

دولة مهيأة لنجاحك 

يمزهــا إقليمًيــا وعاملًيــا. وتقيــس  إن تركــز دولــة قطــر الراســخ عــى تحقيــق التقــدم والنجــاح املســتدامني لجميــع املشــاركني يف االقتصــاد 
ــج املاليــة الفصليــة املحققــة. ويقــود هــذا إىل اتخــاذ قــرارات  الدولــة نجــاح االســتثمارات مــن منظــور طويــل األمــد، وليــس بمجــرد النتائ
باعتبارهــم رشكاء اقتصاديــني  واملزانيــات العموميــة للمســتثمرين،  يجــايب عــى مســتقبل دولــة قطــر  ية صائبــة، ذات تأثــري إ اســتثمار

حقيقيــني.

يــة والصناعيــة للمســتثمرين والــرشكات  ر مــع وجــود سياســات تقدميــة ومتكاملــة عــى نحــو ســليم موضــع التنفيــذ، تتمــاىش األنشــطة التجا
يــة لعــام 2030 ومــا بعــده. الخاصــة بشــكل ســلس مــع اســرتاتيجية التنميــة الوطنيــة لدولــة قطــر ورؤيتهــا االقتصاد

يتســىن لهــم ترســيخ وجودهــم وتوســيعه يف املنطقــة عــى  يجعــل قطــر أكــر جاذبيــة للمســتثمرين الدوليــني هــو أنــه  ولعــل األمــر الــذي 
خلفيــة اقتصــاد تنافــي ومــرن ورسيــع النمــو. ال تحتــل قطــر املرتبــة العــارشة  بــني أكــر االقتصــادات تنافســية يف العــامل والخامســة  يف 
ر املرتبــة  يــة؛ حيــث تحتــل يف هــذا املضمــا يــة االقتصاد يًضــا واحــدة مــن أكــر االقتصــادات الزتاًمــا بالحر الكفــاءة الحكوميــة فحســب، لكنهــا أ

الثانيــة يف الــرشق األوســط واملرتبــة 28 عــى مســتوى العــامل .

ر العــرش  ــج املحــي بمتوســط بلــغ 5.6% ســنويًا عــى مــدا يــادة إجمــايل النات يـًـا قويـًـا ومســتقًرا، مــع ز يخًيــا نمــًوا اقتصاد وقــد شــهدت قطــر تار
يشــهد االقتصــاد القطــري انكماًشــا  ســنوات املاضيــة. ونتيجــة لجائحــة كوفيــد-19، والتباطــؤ االقتصــادي العاملــي الالحــق، مــن املتوقــع أن 
ــج مــع نمــو يف إجمــايل  طفيًفــا يف عــام 2020. غــري أنــه مــن املتوقــع حــدوث انتعــاش اقتصــادي قــوي يف عــام 2021، مــع نمــو يف إجمــايل النات

يبلــغ 3.0% حســب تقديــر البنــك الــدويل. ــج املحــي  النات

ية طويلــة األجــل، مــن الثقــة  يــد القــوة املاليــة لقطــر، عــالوة عــى اســتقرار عملتهــا املرتبطــة بالــدوالر والنظــرة االســترشافية االســتثمار وتز
الدوليــة يف االقتصــاد القطــري املتنامــي.

ية خ املشجع لألعمال التجار املنا

ر نطــاق الفــرص املتاحــة للــرشكات الدوليــة الــي تتطلــع إىل ترســيخ وجودهــا يف قطــر والــرشق األوســط، أو توســيع  تعــزز قطــر باســتمرا
ــج إصالحــي صــارم ومجموعــة متضافــرة مــن املــوارد وسلســلة مــن العوامــل  ــح هــذا ممكًنــا مــن خــالل برنام وصولهــا إليهمــا. وقــد أصب

يــة يف املنطقــة. ر الداعمــة الــي تشــكل مجتمعــًة أكــر املناخــات دعًمــا لألعمــال التجا

بتــداًء مــن مرحلــة الفكــرة إىل التشــغيل  ية؛ ا كمــا توفــر مجموعــة كاملــة مــن الحوافــز لدعــم للمســتثمرين طــوال رحلتهــم االســتثمار
 إىل رأس املــال والنمــو املطــرد يف بيئــة مســتقرة ومواتيــة. فمــن رضيبــة الــرشكات املنخفضــة وعــدم فــرض 

ً
والتوســع، مانحــًة لهــم وصــوال

رضيبــة عــى الدخــل الشــخيص ومــا يصــل إىل كامــل امللكيــة األجنبيــة إىل إمكانيــة توطــني األربــاح كاملــة واإلعفــاءات الرضيبيــة والحصــول 
يــة، كمــا أن سياســاتها الداعمــة لألعمــال  يــة االقتصاد يشــجع الحر عــى التمويــل واملشــاركة يف رأس املــال، توفــر حكومــة قطــر مناًخــا 

يــة مصممــة لتــكائف النجــاح. ر التجا

ية لعام 2019 ر 6   الدليل السنوي للتنافسية العاملية الصادر عن املعهد الدويل للتنمية اإلدا

ية لعام 2019 ر 7   الدليل السنوي للتنافسية العاملية الصادر عن املعهد الدويل للتنمية اإلدا

ية االقتصادية لعام 2019 8   مؤرش الحر

وصول منقطع النظري إىل األسواق

ز العاملــي، الــي تواصــل التوســع، تتمتــع دولــة قطــر بصــالت قويــة  يــة والصناعيــة واالجتماعيــة ذات الطــرا ر إضافــًة إىل البنيــة التحتيــة التجا
يــة االســتثمار مــع العديــد مــن الــدول، بمــا يف ذلــك الصــني وفنلنــدا وفرنســا والهنــد وأملانيــا  يقيــا وآســيا، واتفاقيــات حما بأســواق إفر

وســويرسا.

يــة الجاهــزة للمســتقبل يف الدولــة، ومواردهــا الطبيعيــة ومــوارد االتصــال، تجعلهــا  باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن البنيــة التحتيــة الرقميــة واملاد
يضمــن للمســتثمرين الدوليــني تدفًقــا سلًســا يف التجــارة ورأس املــال، ويمّكنهــم مــن بنــاء الشــبكات والعالقــات الــي  مركــًزا عاملًيــا رئيســًيا 

يحتاجــون إليهــا لتحقيــق النجــاح.

املوارد الطبيعية الهائلة

ــري.  ــا بالنســبة القتصادهــا التصدي يً ــة، أمــًرا محور  عــن خراتهــا يف املنتجــات ذات الصل
ً

ــة قطــر، فضــال ــة لدول ــة الهائل ــروات الطبيعي ــد ال تُع
أعــدت الدولــة خطًطــا للتوســع يف مجــال إنتــاج البرتوكيماويــات بشــكل يفــوق قــدرات أي دولــة أخــرى يف املنطقــة عــى مــدى العقــود املقبلــة.

ــج للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل، تُعــد قطــر دولــة  ــح أكــر منت يقهــا أن تصب وبعيــًدا عــن الغــاز الطبيعــي املســال؛ حيــث إن الدولــة يف طر
يــة البيئــة.  نشــطة يف صناعــة الطاقــة العامليــة املتطــورة، حيــث تســتثمر يف مصــادر الطاقــة املتجــددة للمواءمــة بــني النمــو االقتصــادي وحما

يًضــا. يتعلــق األمــر بالبيئــة ، وتنافــس عــى الصعيــد الــدويل أ يًضــا يف الــرشق األوســط عندمــا  يــادة أ كمــا تحتــل دولــة قطــر الر

االتصال املادي والرقمي

يع توســعة املــوائن واملطــارات، الــي تبلــغ تكلفتهــا عــدة مليــارات وســتغرّي شــكل املنطقــة، تشــتمل شــبكة املواصــالت  عــالوة عــى مشــار
واالتصــاالت الرائــدة يف دولــة قطــر عــى شــبكة ســكك حديــد ومــرتو عــى مســتوى الدولــة، ومــرشوع كهربــة الحافــالت الــذي تبلــغ تكلفتــه 
، إضافــة إىل االتصــال والحضــور الــدويل. كمــا تســتفيد الدولــة مــن وجــود ثالــث أكــر 

ً
ــا فعــاال يــي ويضمــن اتصــااًل محلًي مليــار دوالر أمر

أســطول شــحن يف العــامل واتصالــه بأكــر مــن 160 وجهــة عامليــة مــن خــالل رشكــة الخطــوط الجويــة التابعــة لهــا ذات الشــهرة العامليــة؛ وهــي 
يــة. الخطــوط الجويــة القطر

ــادة  ــع عــى مــؤرش قي  عــن حلولهــا يف املركــز الراب
ً

ــل الخامــس تُطلــق يف العــامل . فضــال ــة مــن الجي ي ر كمــا تحتضــن قطــر أول شــبكة تجا
شــبكات الجيــل الخامــس ، وتعــدُّ دولــة قطــر مندمجــة بشــكل وثيــق مــع االقتصــاد الرقمــي، بنســبة انتشــار لإلنرتنــت تبلــغ 99.6%؛ وتُعــد 
األعــى يف الــرشق األوســط . ومــع مراعــاة جميــع مــا ســبق، يمكــن للمســتثمرين أن يصبحــوا جــزًءا مــن مركــز عاملــي رئيــي يُحّســن اتصالــه 

بشــكل مســتمر، ليســتمتعوا بإمكانيــة الوصــول إىل العمــالء والــرشكاء داخــل قطــر ويف جميــع أنحــاء العــامل.

 9   مؤرش األداء البييئ لعام 2018
 10  مجموعة أكسفورد لألعمال، » تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس مبادرات قطر الذكية«

ير » السباق نحو الجيل الخامس« - مارس 2019 رثر د. ليتل، تقر  11  آ
 12  احصائيات عامل اإلنرتنت
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دليــل االستثمــار

بيئة مفعمة باملعرفة

تعــدُّ دولــة قطــر رائــدة يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي يف التعليــم األســايس والعــايل، حيــث طــورت االســرتاتيجيات التعليميــة الالزمــة 
رّســخت مؤسســة قطــر؛ مؤسســة التعليــم والعلــوم  لتحويــل ســكانها، وأغلبهــم الشــباب، إىل قــوى عاملــة ذات مهــارات عاليــة. وقــد 
رائــدة  والتنميــة الثقافيــة الرائــدة يف البــالد، عــر 2.300 مــرشوع تــم تمويلهــا يف الفــرتة مــا بــني 2007 و2018، مكانــة دولــة قطــر باعتبارهــا 
يًضــا أكــر  يوجــد أ يًضــا. إضافــة إىل ذلــك، وألغــراض املســاعدة يف إنشــاء منظومــة تعليــم دوليــة متكاملــة يف البــالد،  ــا أ يف األبحــاث عاملًي
ــة التابعــة ملؤسســة قطــر، وكذلــك يف مختلــف أنحــاء  ــة التعليمي ــة مشــهورة يف املدين ــا لجامعــات ومؤسســات عاملي ــا جامعًي مــن 15 حرًم
يــه إف جــي مــن جامعــة أبرديــن،  مناطــق الدوحــة. ومــن بينهــا جامعــة كارنيجــي ميلــون يف قطــر، وجامعــة جورجتــاون يف قطــر، وكليــة أ

وأكاديميــة قطــر للمــال واألعمــال - نورثمريــا، وكليــة ســيي كوليــدج قطــر )كليــة تابعــة لجامعــة أولســرت(.

الثقافة الرثية وحسن الضيافة

يــن واملقيمــني إحساًســا حقيقًيــا باالنتمــاء والوطــن، تمتلــك قطــر مجموعــة غنيــة مــن املــوارد الثقافيــة الــي تجعــل مــن  ــح الزائر بهــدف من
يــًدا. ســكانها املتنوعــني والبالــغ عددهــم 2.7 مليــون نســمة،  مجتمًعــا فر

يـًـا لتجــارب حيــاة ســكانها  يخيــة واألماكــن الثقافيــة الــي تضيــف بعــًدا ثر عندمــا يتعلــق األمــر بالــرتاث، تحتضــن قطــر عــدًدا مــن املواقــع التار
وزوارهــا. تحتضــن دولــة قطــر متحــف الفــن اإلســالمي؛ وهــو أحــد أكــر املتاحــف اإلســالمية يف العــامل، ومتحــف قطــر الوطــين؛ وهــو رصح 
يــارة يف العــامل يف عــام 2019. يــم واحــًدا مــن أعظــم األماكــن الــي تســتحق الز يــد تبلــغ مســاحته 430 ألــف م2، صنفتــه مجلــة تا معمــاري فر

يبلــغ 200 مليــار دوالر إىل البنيــة  ر  يــد لقطــر، مــع رصــد اســتثما ياضيــة ســمًة أخــرى مــن ســمات التكويــن الثقــايف الفر كمــا تُعــد الثقافــة الر
ياضيــة. تفتخــر كذلــك الدولــة ببعــض مــن أفضــل البــىن التحتيــة واملرافــق  التحتيــة لــكأس العــامل، ووصــول متمــز إىل فــرص الرتفيــه الر
يــايض املعتمــدة مــن الفيفــا؛ وهــي  ير زون«، باإلضافــة إىل مستشــفى »أســبيتار« لجراحــة العظــام والطــب الر ياضيــة يف العــامل يف »أســبا الر
ــج. وحرًصــا عــى تشــارك مزيجهــا االســتثنايئ مــن املــوارد الثقافيــة  يــايض متخصــص يف الــرشق األوســط ومنطقــة الخلي ر أول مستشــفى 
ر الواســع يف أكــر مــن 100 دولــة، ومجموعــة يب إن اإلعالميــة؛  يــرة ذات االنتشــا يًضــا قطــر قنــاة الجز والتجــارب الحياتيــة مــع العــامل، تحتضــن أ

يــايض. الرائــدة عاملًيــا يف مجــال البــث الر

ية سياسة قطر التجار  2-2
يُبــىن فيــه املســتقبل الواعــد عــى أســاس اقتصــاد قــوي، وتتوافــر فيــه البنيــة  تتطــور دولــة قطــر وتتحــول بخطــى حثيثــة إىل مركــزٍ اســتثنايئ، 
التحتيــة الجاهــزة للمســتقبل جنًبــا إىل جنــب مــع حســن الضيافــة الــي ال يمحيهــا الزمــن، وتلتقــي املــوارد الهائلــة باتصــال منقطــع النظــري، 
يــة للمســتثمرين الحاليــني الطموحــني. ويوفــر ذلــك بيئــة مثاليــة لألعمــال التقدميــة الــي تأخــذ بعــني االعتبــار نظــرة  لتوفــري فــرص مغر

طويلــة األجــل عنــد التفكــري يف طــرق جديــدة لتحقيــق أهدافهــم.

ملحة عامة

يــز مشــاركتها يف النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف والحفــاظ عــى الزتاماتهــا تجــاه منظمــة التجــارة  بذلــت قطــر جهــوًدا حثيثــة لتعز
يــز شــفافية نظامهــا لالســتثمار األجنــيب  يــة. عــى وجــه الخصــوص، ســعت الســلطات إىل تعز ر العامليــة، ومنــذ أخــر مراجعــة لسياســتها التجا
يــز تنميــة القطــاع الخــاص مــن  والتوقعــات بشــأنه، ودعــم التجــارة الدوليــة وتســهيلها وبنــاء قدراتهــا املؤسســية. كمــا بُذلــت جهــود لتعز
يتمــاىش مــع  يــني، واملســاهمة يف تحقيــق أهــداف التنويــع االقتصــادي العــام للدولــة، بمــا  خــالل توثيــق الروابــط مــع رشكاء قطــر التجار

رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

ــة القائمــة وتحســينها،  ــة التحتي ــة االســرتاتيجية منــذ عــام 2005 بهــدف توســعة البني ــادة الرشــيدة للدولــة خطــط التنمي كمــا وضعــت القي
 عــن دخــول الســلع والخدمــات 

ً
يع الرئيســية الــي ســاهمت يف مســاعدة االســتثمار األجنــيب، فضــال وشــمل ذلــك إطــالق العديــد مــن املشــار

يعهــا. وشــملت بعــض املبــادرات الرئيســية تطويــر مــوائن ومطــار دويل جديــد وطــرق يف جميــع أنحــاء قطــر،  إىل البلــد والخــروج منهــا وتوز
 عــن تنفيــذ إجــراءات غــري ورقيــة )إلكرتونيــة( يف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة. وهنــاك خطــط يجــري إعدادهــا لضمــان عــدم توقــف 

ً
فضــال

يــة أو ظهــور مشــكالت عــى مــدى الســنوات القادمــة. ر التدفقــات التجا

األهداف

يــة األساســية لقطــر، ويف الواقــع، تنظــر الســلطات إىل النظــام التجــاري متعــدد األطــراف؛  ر يعــدُّ تيســري التجــارة أحــد أهــداف السياســة التجا
يــد   عــن توفــري املز

ً
يــة واالســتثمار األجنــيب، فضــال ر يــز التدفقــات التجا ومنظمــة التجــارة العامليــة بصفــة خاصــة، بصفتــه منــر إضــايف لتعز

يتمــاىش مــع أهــداف التنميــة  يــة، عــى نحــو  ر مــن الشــفافية للمســتثمرين املحتملــني. ومــن اآلن فصاعــًدا، يظــل الحــد مــن املعوقــات التجا
الشــاملة لدولــة قطــر، أولويــة يف ســياق النظــام التجــاري متعــدد األطــراف، واالتفاقيــات اإلقليميــة، واتفاقيــات التجــارة الحــرة الثنائيــة.

اتفاقيات التجارة الحرة

يفــات الجمركيــة والتجــارة )الجــات( والعديــد مــن االتفاقيــات  إن دولــة قطــر عضــوة منــذ أمــد طويــل يف االتفاقيــة العامــة بشــأن التعر
يــة متعــددة األطــراف األخــرى الــي فرضتهــا منظمــة التجــارة العامليــة، بمــا يف ذلــك االتفاقيــة العامــة بشــأن التجــارة يف الخدمــات  ر التجا

يبــس(، واتفاقيــة تيســري التجــارة )حزمــة بــايل(. يــة املتصلــة بالتجــارة )تر )الجــات(، واالتفاقيــة املتعلقــة بجوانــب حقــوق امللكيــة الفكر

ونظــًرا ألن قطــر تدعــم التكامــل اإلقليمــي، فإنهــا تقيــم عالقــات وثيقــة مــع العديــد مــن الــدول األعضــاء يف جامعــة الــدول العربيــة، وهــي 
يًضــا بمنطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكــرى )جافتــا(.  عضــو مؤســس يف منطقــة التجــارة الحــرة بــني الــدول العربيــة )بافتــا(، املعروفــة أ
يًضــا عضــو يف العديــد مــن اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع مختلــف دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛ بمــا يف ذلــك  كمــا أن دولــة قطــر أ
اتفاقيــة التجــارة الحــرة بــني دول مجلــس التعــاون الخليجــي وســنغافورة، واتفاقيــة التجــارة الحــرة بــني دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
يــا  ورابطــة التجــارة الحــرة األوروبيــة، وتجــري مفاوضــات إلبــرام اتفاقيــات تجــارة حــرة خليجيــة مــع االتحــاد األورويب وتركيــا والصــني وكور
يلنــدا والســوق املشــرتكة ألمــريكا الجنوبيــة. إضافــة إىل ذلــك، فقــد تــم توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات  الجنوبيــة واليابــان والهنــد واســرتاليا ونيوز
يــة بــني دول مجلــس التعــاون  ر يــة بــني دول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد، واالتفاقيــة اإلطا ر يــة؛ بمــا يف ذلــك االتفاقيــة اإلطا ر اإلطا

يــة بــني دول مجلــس التعــاون الخليجــي والبــريو. ر الخليجــي والواليــات املتحــدة، واالتفاقيــة اإلطا

ية اتفاقية التجارة الحرة السار
اتفاقية التجارة الحرة جاري التفاوض بشأنها

ية ذات الصلة االتفاقية اإلطار
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اتفاقيات االستثمارات الثنائية

يــة، مثــل  ر ر ثنائيــة مــع 60 دولــة للحــد مــن العوائــق التجا عــت قطــر معاهــدات اســتثما
ّ
يــة للدولــة، وق ر تماشــًيا مــع أهــداف السياســة التجا

ر ثنائيــة مــع العديــد  يفــات الجمركيــة وقيــود التصديــر وحصــص االســترياد. وعــى الصعيــد اإلقليمــي، تتمتــع قطــر باتفاقيــات اســتثما التعر
يتانيــا، والســودان. مــن الــدول العربيــة، بمــا يف ذلــك األردن، ولبنــان، وتونــس، والجزائــر، واملغــرب، وليبيــا، ومور

يــز عالقاتهــا مــع األســواق الدوليــة وتنويعهــا، وتوقيــع  ر الســنوات العــرش املاضيــة بتيســري التجــارة مــن خــالل تعز والزتمــت قطــر عــى مــدا
يطاليــا،  يــران، واململكــة املتحــدة، وإ يــا الجنوبيــة، وإندونيســيا، والهنــد، وتركيــا، وإ ر الثنائيــة مــع الصــني، وكور العديــد مــن اتفاقيــات االســتثما
ــا،  ــا، وكوب ــا، وكيني يقي ــا، وباكســتان، والســنغال، وجنــوب إفر ــا، وفرنســا، وســويرسا، وفنلنــدا، والبوســنة والهرســك، وروســيا، وكرواتي وأملاني
ــي  ر التجــارة واالســتثمار )تيفــا(، وال ــة إطــا ــات املتحــدة اتفاقي عــت قطــر والوالي

ّ
ــك، وق ــني دول أخــرى. إضافــة إىل ذل والرتغــال، مــن ب

ر الثنــايئ واستكشــاف إمكانيــة التفــاوض عــى اتفاقيــة تجــارة حــرة ثنائيــة. بموجبهــا عــنيِّ مجلــس مشــرتك لتوحيــد االســتثما

ية سار
ية( موقعة )غري سار

ج الرضييب معاهدات االزدوا

تســتخدم قطــر العديــد مــن املعاهــدات الرضيبيــة كأداة ناجعــة إلتاحــة الفرصــة للمســتثمرين الدوليــني للحصــول عــى امتيــازات إضافيــة 
بــه، وذلــك مــن خــالل توفــري بيئــة رضيبيــة شــفافة وغــري تميزيــة، عــر قواعــد وأنظمــة  يعملــون  يــة الــذي  ر ــز منــاخ األعمــال التجا ي وتعز
يمتلكــون  ج الرضيــيب التعقيــدات لدافعــي الرضائــب الذيــن  ــا. يف املقابــل، تقلــص معاهــدات االزدوا تخصيــص الرضائــب املعتمــدة دولًي

اســتثمارات عابــرة للحــدود، وإضافــة إىل ذلــك، تســاعد اإلدارات الرضيبيــة عــى تجنــب التهــّرب الرضيــيب.

يــا الجنوبيــة، والصــني، وهونــغ كونــغ،  يــد عــن 70 اتفاقيــة ازدواج رضيــيب مــع دول أخــرى؛ منهــا اليابــان، وكور يز عــت دولــة قطــر مــا 
ّ
وق

يطاليــا، وفرنســا، وســويرسا، وهولنــدا، وروســيا، والســنغال،  ومالزيــا، وإندونيســيا، وســنغافورة، والهنــد، وتركيــا، واململكــة املتحــدة، وإ
ــة. ــدول العربي ــد مــن ال ــا، والعدي يقي وجنــوب إفر

عت اتفاقيات رضيبية
ّ
الدول اليت وق
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القطاعات االقتصادية الرئيسية  3-2
يتمــز بإمكانــات هائلــة لنمــو األعمــال.  ــا ومســتقًرا  ا آمًن

ً
م دولــة قطــر للمســتثمرين ســوق ر ازدهــار االقتصــاد القطــري، تقــدِّ مــع اســتمرا

وبالرغــم مــن اعتمــاد االقتصــاد القــوي للدولــة عــى املــوارد الهيدروكربونيــة بالدرجــة األوىل، فقــد بذلــت الدولــة جهــوًدا مســتنرية لحشــد 
ــات مثــرية  ــم عــى املعرفــة. ويف الوقــت الراهــن، تنتظــر املســتثمرين إمكاني ــاء اقتصــاد قائ ــع النشــاط االقتصــادي، وبن ــوارد بهــدف تنوي امل
وذلــك مــع توليــد العديــد مــن الفــرص باســتمرار يف مختلــف القطاعــات واملجــاالت. وقــد ُحــددت تســعة قطاعــات رئيســية باعتبارهــا محل 

رئيــي: تركــز 

ساهمت بأكرث من 

29 مليار دوالر
يف اقتصاد الدولة يف عام 2018

يع إنشائية بقيمة مشار

250 مليار دوالر
قيد التنفيذ

توفر الرشاكات بني القطاعني العام 
والخاص السبل املالئمة للوصول 

إىل الفرص املربحة، بما فيها الطاقة 
يات  املتجددة والتخلص من النفا

ية الصحية البالغ قيمته وسوق الرعا

5.8 مليار دوالر

البنية التحتية الذكية
والتطوير العقاري بقيمة

45 مليار دوالر
ملدينة لوسيل

محفظة أشغال تبلغ قيمتها

يال قطري 100 مليار  ر
وتشمل تطوير شبكة طرق بطول 800 كم

و200 جرس جديد

ية تقدر الفرص االستثمار
بمبلغ

12.4 مليار دوالر
يف قطاع السكن

الصناعات املتقدمة

ر أكرب ُمصدِّ
ــج لألســمدة يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي،  للغــاز الطبيعــي املســال يف العــامل، وثــاين أكــر منت

وتحتــل املرتبــة الثالثــة يف املنطقــة يف صــادرات األملنيــوم

قطاع تبلغ قيمته

14 مليار دوالر
ــج املحــيل  يمثــل 8 % مــن النات وهــو مــا 

اإلجمــايل لعــام 2019

نمو بنسبة

% 82
يف تصنيع اآلالت

واملعدات منذ عام 2015

3.5 مليار دوالر
من االستثمارات الصناعية

380
منشأة صناعية جديدة

 بُنيت منذ عام 2015
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واحد من

أفضل ثالثة مراكز مالية
يف الرشق األوسط وخامس أكر سوق مرصيف إسالمي يف العامل

الخدمات املالية

14 مليار  دوالر 
ج املحيل يًبا من النات وهي تمثل 8 % تقر

 اإلجمايل للدولة يف عام 2019 جاءت من
 القطاع املايل

املؤسس حديًثا الطريق لعرص جديد يف 
الخدمات املالية

االستثمار الكبري
للدولة يف األمن السيراين والوصول 

الرقمي وحلول الدفع عر الهاتف 
املحمول باإلضافة إىل تمويلها ألكرث من 

30 رشكة ناشئة يف عام 2019 وحده

بلغت قيمة أصول 6 مصارف
إسالمية يف الدولة وأصول التمويل

اإلسالمي

129 مليار  دوالر  أمرييك 
ًرا من عام 2019 اعتبا

يمـهــد

الخدمات اللوجستية والنقل

موطن

ثالث أكرب مالك
ية(، أحد أكر أسطول شحن يف العامل )الخطوط الجوية القطر

 عرشة مطارات عىل مستوى العامل )مطار حمد الدويل(

يساهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة

 % 4
ج املحيل اإلجمايل للدولة، لكنه من  يف النات

ينمو  بني أكرث القطاعات الواعدة، حيث 
بمعدل 9% سنويًا بالقيم الحقيقية

12 مليار  دوالر 
يجلب سوق النقل الكثري من

الفرص، منها االستثمارات

4 مليارات
دوالر 

يف املرحلة الثانية
من مرتو الدوحة

3 مليارات 
دوالر 

توسعة مطار حمد 
الدويل

ر   1 مليا
دوالر 

مرشوع كهربة 
الحافالت

ر  7.4 مليا
دوالر 

تطوير ميناء حمد

أحدث املوائن

خامس املوائن سعًة
يف املنطقة )ميناء حمد(

تحتل قطر 

املرتبة الثانية يف املنطقة
من حيث كفاءة الخدمات 

اللوجستية املقدمة يف الوقت الراهن
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6 مليارات دوالر 
مساهمة سوقية يف االقتصاد القطري

يف عام 2019

تضم

أول شبكة جيل خامس
يًا يف العامل، واثنان من أحدث األقمار الصناعية )سهيل 1 وسهيل 2( متاحة تجار

الخدمات املهنية

التوسع الرسيع
يف الصناعات واملجاالت األخرى اليت 

تستخدم الخدمات املهنية يف عملياتها 
بما يف ذلك الخدمات القانونية 

واالستشارات واملحاسبة واإلعالن 
وتكنولوجيا املعلومات 

3 مليارات دوالر
ج  مساهمة القطاع يف إجمايل النات
املحيل يف جميع القطاعات الرئيسية،

ج واألجهزة  بما يف ذلك الرام
والخدمات وأشباه املوصالت

11 مليار  دوالر 
مساهمة يف االقتصاد بحلول عام 2022 
ج قطر الذكية )تسمو(  من خالل برنام

ومن املقرر تفعيل مئات املبادرات يف 
مختلف القطاعات

تقع قطر ضمن

أفضل عرشة اقتصاديات 
يف العامل

من حيث االعتماد الشامل لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف مؤرش الربط 
العاملي الصادر  عن هواوي لعام 2019 

)مؤرش التنافسية العاملية(

أعلنت وزارة املواصالت واالتصاالت عن 
برنامجها

ج قطر الذكية  برنام
“تسمو”

يهدف إىل تسخري قوة تكنولوجيا  الذي 
ج  املعلومات واالتصاالت يف دفع الرنام
االقتصادي املستدام الذي وضعته رؤية 

قطر  الوطنية 2030

نمو كبري 
يف القطاعات القانونية منذ عام 2017، 

يدة للخرة التنظيمية  بسبب الحاجة املزتا
العابرة للحدود

التكنولوجيا
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البلد املضيف

لكأس العامل 2022

السياحةالتـــــرفيـــــه

تم الوصول إىل

 300 مليون بيت 
حول العامل عر إطالق شبكة

يرة اإلعالمية الشهرية عاملًيا الجز

يايض بقيمة من املقرر إنشاء قطاع ر

20 مليار  دوالر
قبيــل كأس العــامل، ويعــود الفضــل يف ذلــك 
يــايض، أول منطقــة  ع الر ــرسِّ

ُ
إىل إطــالق امل

ــة يف املنطقــة ياضي أعمــال ر

مجموعة واسعة
مــن الفعاليــات واملســاحات واملنظمــات 
الثقافيــة مثــل مؤسســة الحــي الثقــايف 
ح قطــر الوطــين ومكتبــة  )كتــارا( ومــرس

ــة قطــر الوطني

 %1.5
حصة الصناعة يف االقتصاد

 عام 2019

ج استثماري بقيمة برنام

ر  دوالر  200 مليا
يع مثــل مــرتو  يقــّدم الدعــم إىل صناعــة الســياحة والضيافــة مــن خــالل مشــار عــىل مســتوى الدولــة، 

الدوحــة ومتحــف قطــر الوطــين ومشــريب قلــب الدوحــة، وغريهــا.

ل قطر  تُسهِّ

نمًوا متسارًعا
يــق  طر عــن  وذلــك  الســياحة،  قطــاع  يف 
ــج  والرام وضــع مجموعــة مــن املحفــزات 
الــيت تشــمل الدخــول بــدون تأشــرية ملواطين 
أكــرث مــن 80 دولــة، وتأشــرية التوقــف املؤقت 

ــدة 96 ســاعة لإلقامــات قصــرية األجــل مل

5.9 مليار  دوالر 
تحتيــة  بنيــة  إىل  الراهــن  الوقــت  يف  الســياحي  الســوق  يتطلــع 
ومنتجــات ســياحية وخيــارات ترفيــه حرضيــة جديــدة عــر مجموعــة 
ياضــة والرتفيــه  يــة والر واســعة مــن األنشــطة، مثــل الفعاليــات التجار

وخدمــات الســفاري والعافيــة  والصحــة  واإلقامــة 

استهداف وفود

5.6 مليون
ح يف عام 2023 سائ
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ُصنفت دولة قطر أنها

الرائدة إقليمًيا
وفًقا ملؤرش األمن الغذايئ العاملي )املبادرة العاملية لسالمة الغذاء(، والذي

يًضا األوىل عاملًيا من حيث القدرة عىل تحمل تكاليف الغذاء. يصنف دولة قطر أ

الزراعة

فرص كبرية
يتطلعــون إىل  للمســتثمرين يف مجــال التكنولوجيــا الزراعيــة الذيــن 
تطوير تقنيات متقدمة يف الزراعة والبستنة، بما يف ذلك يف مجاالت 

يــة مثــل كفــاءة األســمدة والصوبــات الزراعيــة والزراعــة العمود

تمكنت قطر  بني العامني 2017 
ح  و2019 من أن تصب

مكتفية ذاتًيا بشكل كامل
 لجهة الدواجن الطازجة ومنتجات

يادة بنسبة 400% يف  ز  األلبان، مع تحقيق 
ج الغذاء املحيل إجمايل إنتا

استثمرت الدولة

بشكل كبري
ج الزراعي عر إنشاء  يف اإلنتا

 1400 مزرعة عىل مساحة

 45000 فدان من األرايض

ج قطر الوطنية  برام  4-2
مجلس قطر للبحوث والتطوير واالبتكار

بهــدف ترجمــة أهــداف الدولــة يف البحــث والتطويــر إىل مبــادرات  تأســس مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار يف عــام 2018 
وإجــراءات ملموســة، عــى أن يتــم تنفيذهــا بواســطة كيانــات البحــث والتطويــر واالبتــكار يف مؤسســة قطــر، والجهــات الفاعلــة يف الحكومة 
والصناعــة واألوســاط األكاديميــة. وقــد وضــع املجلــس إطــار عمــٍل متني إلنشــاء بيئــة للبحث والتطويــر واالبتكار أكر ديناميكيــة، ومتكاملة 

يــز قــدرة قطــر عــى التحمــل واالزدهــار. يمّكــن مــن وضــع حلــول فاصلــة وتعميمهــا، ملعالجــة التحديــات الوطنيــة، وتعز بشــكل تــام، 

ر،  ر، واالبتكا الرؤيــة: يُحــدد إطــار عمــل مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار 2030 البحــث العلمي، ومهارة البحــث والتطوير واالبتــكا
باعتبارهــا العنــارص الثالثــة الرئيســية الالزمــة لتحويــل املشــهد العــام للبحــوث والتطويــر واالبتــكار يف قطــر يف خمســة مجــاالت موضوعيــة 
ذات أولويــة عاليــة، وهــي الطاقــة، والصحــة، واســتدامة املــوارد، واملجتمــع، والتكنولوجيــا الوطنيــة. ويــأيت إطــار العمــل هــذا كنتيجــة للعمل 
ر؛ والذيــن يُمثلــون الحكومــة واألوســاط األكاديميــة والصناعــة،  التعــاوين واســع النطــاق ألعضــاء مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكا
لضمــان تحقيــق تصــور وفهــم مشــرتك عــى املســتوى الوطــين ملخرجــات اســرتاتيجية البحــوث والتطويــر واالبتــكار، وصياغــة عمليــة تحويــل 

بيئــة البحــوث والتطويــر واالبتــكار.

ر، بمــا يف ذلــك مراجعــة   دقيًقــا لبيئــة البحــوث والتطويــر واالبتــكا
ً

التطويــر واالســرتاتيجية: أجــرى املجلــس، طــوال العــام املــايض، تحليــال
 عــن 

ً
ــا، فضــال ــا فرعًي رئيســًيا و260 قطاًع ــا  ــة عــر 30 قطاًع ر القائمــة، واالتجاهــات الكلي ــكا ــر واالبت ــات البحــوث والتطوي اســرتاتيجيات كيان

ــة  ــات مفصل ــة إنشــاء قاعــدة بيان ــك، شــملت العملي ــكار. إضافــة إىل ذل ــر واالبت ــادرة للبحــوث والتطوي ــا ومب ــم أكــر مــن 130 برنامًج تقيي
ــر واالبتــكار، وتحليــل الســياقني االقتصــادي واالجتماعــي يف قطــر،  لتقييــم األداء الــكي للتجــارب املحليــة الســابقة يف البحــوث والتطوي
ختتمــت بمشــاورات ومراجعــة مكثفــة ملــرشوع االســرتاتيجية. وتضافــرت لتطويــر مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار 2030 جهــود 

ُ
وا

ــون،  ــا مــن بينهــم علمــاء باحث ــرًيا دولًي ــب نحــو 25 خب ــف املجــاالت االســرتاتيجية، إىل جان أكــر مــن 200 مــن أصحــاب املصلحــة عــر مختل
يون يف التكنولوجيــا. يون يف سياســات العلــوم والتكنولوجيــا واالبتــكار، وأخصائيــون يف تطويــر املنتجــات، واستشــار ومهندســون، واستشــار

ــج  ــة تروي ــني مهمــة وكال ــط ب ــاك عــدد مــن الرواب ــكار: هن ــر واالبت ــج االســتثمار يف قطــر ومجلــس قطــر للبحــوث والتطوي ــة تروي وكال
ر، والعمالــة املاهــرة،  االســتثمار واســرتاتيجية مجلــس قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار، منهــا: االســتثمار يف البحــوث والتطويــر واالبتــكا
ر، واآلثــار  واالقتصــاد املتنــوع، واالكتفــاء الــذايت، واملرونــة. ويُعــد جــذب االســتثمارات عاليــة الجــودة يف مجــاالت البحــوث والتطويــر واالبتــكا
ــج االســتثمار يف قطــر واســرتاتيجية قطــر للبحــوث والتطويــر واالبتــكار.  غــري املبــارشة الناجمــة عنهــا، أمــًرا ذا أهميــة لــكٍل مــن وكالــة تروي

ر، عــالوة  يــدة لقطــاع األعمــال يف أنشــطة البحــوث والتطويــر واالبتــكا مــن املقــرر أن تشــهد قطــر، عــى مــدى العقــد املقبــل، مشــاركة مزتا
يــة كبــرية، ويعــزز وضــع الدولــة  بــدوره مكاســب اقتصاد ر، األمــر الــذي ســيوفر  عــن نمــو كبــري يف مواهــب البحــوث والتطويــر واالبتــكا

ر والفــرص والتواصــل العاملــي. كوجهــة مثاليــة لالســتقرا

توطني

يــد يف قطــاع الطاقــة، ســعًيا منهــا  إن توطــني هــو برنامــج شــامل أطلقتــه قطــر للبــرتول بوصفــه مبــادرة اســرتاتيجية لتوطــني سالســل التور
يــة. بهــدف  ر ية كبــرية، ويــزود املورديــن بقنــوات تطويــر تقنيــة وتجا ــج فرًصــا اســتثمار إىل تحقيــق رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. ويوفــر الرنام
يًضــا  ــة احتياجــات قطــاع الطاقــة، اســتحدثت توطــني أ ــة ودعــم اســتدامتهم لتلبي ــن عــى املنافســة داخــل الدول ي ــن قادر يجــاد موردي إ
يــة محلًيــا. وتشــمل  ر يُجــرون معامــالت تجا ــح بموجبهــا حوافــز للمورديــن الذيــن  سياســة تقديــم مكافــآت للقيمــة املحليــة املضافــة، تمن

ــج جميــع رشكات قطــاع الطاقــة، إىل جانــب الصناعــات الداعمــة والجهــات الحكوميــة األخــرى. الئحــة املشــاركني يف الرنام

تصدير - وكالة تنمية الصادرات التابعة لبنك قطر للتنمية )التصدير(

أطلــق بنــك قطــر للتنميــة وكالتــه لتنميــة الصــادرات، »تصديــر«، يف عــام 2011، بهــدف مســاعدة الــرشكات الصغــرية واملتوســطة، الــي تتخــذ 
يــادة الصــادرات غــري الهيدروكربونيــة، تقــّدم الوكالــة  ز يزهــا وتطويرهــا. بهــدف  يــة وتعز مــن قطــر مقــًرا لهــا، يف تمويــل قدراتهــا التصدير

يــة. يــني يف جميــع القطاعــات، بغــض النظــر عــن جملــة مبيعاتهــم أو حجــم عقودهــم التصدير يــن القطر الدعــم لجميــع املصدر
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تقــوم »تصديــر«، عــالوة عــى تقديمهــا للحلــول املاليــة والتأمــني االئتمــاين؛ بمــا فيــه مــن تغطيــة ملخاطــر مــا قبــل الشــحن وبعــده، بإجــراء 
يــن عــى تحديــد  دراســات اســتقصائية لألســواق الدوليــة، وتوفــر أدوات تخطيــط »التجــارة« و«الوصــول إىل األســواق«، ملســاعدة املصدر
يــة دقيقــة باألســواق املســتهدفة. إىل جانــب ذلــك، تمتلــك »تصديــر« حوافــز لبنــاء القــدرات  ر ــج، واكتســاب معرفــة تجا الطلــب عــى املنت
ــة، ملســاعدة الــرشكات الصغــرية واملتوســطة عــى االنخــراط واستكشــاف فــرص األعمــال  ــة العاملي ي ر ــج املشــاركة يف املعــارض التجا وبرام

يــز قدرتهــا التنافســية يف األســواق الدوليــة. وتعز

تسمو

برنامــج »تســمو« قطــر الذكيــة هــو مبــادرة أطلقتهــا وزارة النقــل واالتصــاالت يف عــام 2017، بهــدف دعــم تحقيــق االقتصــاد الرقمــي 
ر املتقدمــني لدفــع عجلــة التنويــع االقتصــادي والنمــو  وأســلوب حيــاة أكــر ذكاء. ويركــز الرنامــج عــى اســتخدام التكنولوجيــا واالبتــكا

املســتدام ورفــع مســتوى القــدرة التنافســية الدوليــة للدولــة يف إطــار مشــهد تكنولوجــي دائــم التغيــري.

يــة الصحيــة  يتمتــع الرنامــج بمئــات املبــادرات النشــطة عــر مختلــف القطاعــات ذات األولويــة القصــوى، مثــل النقــل واللوجســتيات والرعا
ياضــة، وسيســتمر يف توســيع نطــاق الرتكــز عــى قطاعــات جديــدة، للتعجيــل بتحــّول قطــر إىل دولــة ذكيــة ذات مســتوى عاملي.  والبيئــة والر
يــادة األعمــال،  يــز ثقافــة ر يبيــة، وتعز وتشــمل جهــود تســمو ســن الترشيعــات املالئمــة، وإقامــة الــرشاكات املناســبة، وتوفــري بيئــة بحثيــة وتجر

والتوظيــف األمثــل لألموال.

مناطق

ــن واملناطــق  ي ــة الخاصــة ومجمعــات التخز ي ــي تأسســت يف عــام 2011، املطــّور واملشــغل الرئيــي للمناطــق االقتصاد ــد »مناطــق«، ال تُع
يُمكــن لالســتثمار املحــي واألجنــيب  الصناعيــة واملجمعــات اللوجســتية يف قطــر. وتوفــر الرشكــة بيئــات أعمــال وبنيــة تحتيــة عامليــة املســتوى، 
يزدهــر وينمــو فيهــا. وتحقيًقــا لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030، تلعــب »مناطــق« دوًرا حيويًــا يف نمــو االقتصــاد وتنويعــه، وذلــك مــن خــالل  أن 
مجموعــة واســعة مــن قطاعــات األعمــال، وتســهيل تطويــر الــرشكات الصغــرية واملتوســطة املحليــة القــادرة عــى املنافســة عاملًيــا، ويف نفــس 
يًضــا. إضافــة إىل ذلــك، يوفــر ذلــك منصــة تقلــص االعتمــاد عــى الهيدروكربونــات، وتعــزز  الوقــت، جــذب االســتثمارات والــرشكات الدوليــة أ

يع البــىن التحتيــة الرئيســية. اســتدامة النمــو االقتصــادي لفــرتة طويلــة بعــد إنجــاز مشــار

يضمــن  بــة إلكرتونيــة دوليــة، تقــّدم للمســتثمرين مجموعــة مــن الخدمــات املتكاملــة مــع الظــروف املالئمــة، ممــا  توفــر »مناطــق« بوا
رسعــة التأســيس وسالســة العمليــات طويلــة األمــد. ويشــتمل ذلــك عــى املشــاركة املتقدمــة للعمــالء، وخدمــات الدعــم، وتمويــل األســهم 
والقــروض امليــرسة، وحلــول األرايض واملمتلــكات، وحوافــز املناطــق املعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، والبنيــة التحتيــة ذات التقنيــة العاليــة، 

والتواصــل املحــي والــدويل، وشــبكة املواصــالت، والوصــول إىل األســواق اإلقليميــة والدوليــة.

ية البحث العلمي الصندوق القطري لرعا

يــة البحــث العلمــي هــو هيئــة تمويــل حكوميــة أنشــأتها مؤسســة قطــر يف عــام 2006، بهــدف دعــم البحــوث األصلية  الصنــدوق القطــري لرعا
يــة  يوفــر الصنــدوق القطــري لرعا يــني واألجانــب، والتشــجيع عــى إجــراء الحــوارات وإقامــة الــرشاكات.  املختــارة تنافســًيا للباحثــني القطر
يع بحثيــة تضــم رشيــًكا مقيًمــا يف قطــر يف  يُجــرون مشــار البحــث العلمــي العديــد مــن الرامــج التمويليــة للطــالب واملهنيــني الذيــن 

القطاعــات األكاديميــة والعامــة والخاصــة.

يــة البحــث العلمــي جــزًءا مــن الــزتام الدولــة القائــم برتســيخ التمــز العلمــي واالبتــكار يف قطــر، بصفتهمــا  يعــدُّ الصنــدوق القطــري لرعا
رفاهيــة  يــز  يــزه، وتحســني التقديمــات التعليميــة، وتعز الوســيلتني األساســيتني الالزمتــني لتنويــع االقتصــاد القائــم عــى املعرفــة، وتعز
يــادة األعمــال،  ر يــز  املواطنــني ومســتوى معيشــتهم وأمنهــم وســكنهم. إضافــة إىل ذلــك، ستســهم مخرجــات البحــث بشــكل كبــري يف تعز

ــة، واالســتخدام الفعــال للمــوارد الطبيعيــة. ي وخلــق امللكيــة الفكر

ج قطر الوطين لألمن الغذايئ برنام

ــج قطــر الوطــين لألمــن الغــذايئ يف عــام 2008 بهــدف تشــجيع اإلنتــاج الغــذايئ املحــي والحــد مــن االعتمــاد عــى الــواردات  تأســس برنام
يــادة ملحوظــة يف إنتــاج الغــذاء املحــي عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة، متجــاوزة االكتفــاء الــذايت يف بعــض  الغذائيــة. حققــت قطــر ز

املنتجــات الغذائيــة الطازجــة. ويركــز الرنامــج الــذي تقــوده الدولــة عــى العنــارص الرئيســية التاليــة:

الزراعة

ــر القطــاع الزراعــي يف قطــر وتطويــره يف تبــين أفضــل املمارســات مــن أجــل تحقيــق االســتخدام  يتمثــل العنــر األســايس الــالزم لتطوي
ــج الوطــين لألمــن الغــذايئ تقنيــات متقدمــة يف  ــح ميــاه الــري والعوائــق املناخيــة. ويطبــق الرنام األمثــل للمــوارد املتاحــة، والتصــدي لش
يــة وبــدون تربــة. ومثــل هــذه التقنيــات  إنتــاج املحاصيــل وكفــاءة اســتخدام األســمدة ونظــم الــري والصــوب الزراعيــة والزراعــة العمود

ــح ومســتدام.  تلعــب دوًرا مهًمــا يف الحــد مــن التأثــري عــى البيئــة، ويف الوقــت نفســه، توفــري إنتــاج مرب

التصنيع الغذايئ

يــادة اإلنتــاج املحــي. ويمكــن أن تــؤدي فــرتة الصالحيــة األطــول لألطعمــة املصنعــة إىل  ز يعــدُّ تطويــر الصناعــة الغذائيــة عنــًرا آخــًرا يف 
يــادة توافــر املنتجــات، ممــا يعــزز فيمــا بعــد األمــن الغــذايئ للدولــة. وقــد خطــط الرنامــج لتطويــر مجّمــع  الحــد مــن هــدر األغذيــة النيئــة وز
زراعيــة، ليكــون بمثابــة مركــز للصناعــة الغذائيــة. وبنــاء عليــه، ســتنّفذ إجــراءات ضمــان الجــودة الدوليــة لتأمــني إنتــاج منتجــات  صناعــات 
يــن قابلــة للتوســعة،  يوفــر املجّمــع مرافــق تخز ينبغــي أن  عاليــة الجــودة، قــادرة عــى املنافســة عــى الصعيــد الــدويل. إضافــة إىل ذلــك، 

يــت والســكر وغــري ذلــك مــن املــواد الخــام. ــح واألرز والشــعري والحليــب والز وذلــك لضمــان اإلمــداد املســتمر للقم

املياه

يرّكــز الرنامــج عــى اســتخدام تحليــة امليــاه باعتبارهــا املصــدر الرئيــي للحــد مــن اســتنفاد طبقــات امليــاه الجوفيــة. وقــد طــّور برنامــج قطــر 
يــادة إنتــاج ميــاه الــرف الصحــي املعالجــة مــن امليــاه  ز يــادة قــدرة تحليــة امليــاه، باإلضافــة إىل  يًضــا خطًطــا لز الوطــين لألمــن الغــذايئ أ

تخــذت تدابــري صارمــة لضمــان إدارة أفضــل للميــاه واالســتخدام األمثــل لعمليــات الــري.
ُ
العادمــة. وا

الطاقة املتجددة

ــج قطــر الوطــين لألمــن الغــذايئ، لتطويــر حــل متكامــل  يــاح عنــًرا أساســًيا يف خطــة برنام يعــدُّ اســتخدام الطاقــة الشمســية وطاقــة الر
ــج  لألمــن الغــذايئ، ويف الوقــت نفســه، الحــد مــن االعتمــاد عــى الوقــود الهيدروكربــوين وتحقيــق اســتدامة املــوارد البيئيــة. ويرّكــز الرنام
عــى الطاقــة الشمســية بســبب عوامــل املنــاخ واملوقــع الجغــرايف للدولــة. ويســاعد هــذا يف تأمــني إمــدادات مســتدامة مــن امليــاه العذبــة 
مــن خــالل تحليــة امليــاه باســتخدام الطاقــة الشمســية، الــي بدورهــا ســزتيد مــن القــدرة الزراعيــة. ويعتمــد برنامــج قطــر الوطــين لألمــن 

ــج جميــع مصــادر الكهربــاء بوســائل أخــرى للطاقــة املتجــددة. الغــذايئ شــبكة ذكيــة لدم
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املناطق الصناعية

مدينة دخان الصناعية

تضــم مدينــة دخــان، الواقعــة عــى بعــد 84 كــم مــن الدوحــة، مســاكن عمــال منشــآت النفــط والغــاز يف دخــان وأرسهــم، وهــي أقــدم 
مدينــة صناعيــة يف قطــر، وتشــهد يف الوقــت الحــايل مــرشوع إعــادة تطويــر تبلــغ قيمتــه 430 مليــون دوالر. ســتغطي الخطــة، الــي تتكــّون 
ربــع مراحــل واملتوقــع االنتهــاء منهــا يف عــام 2022، جميــع جوانــب التنميــة الحرضيــة، بمــا يف ذلــك إجــراء تحســينات يف البنيــة التحتيــة  مــن أ

واإلســكان واملواصــالت والخدمــات الصحيــة.

مدينة مسيعيد الصناعية

يًبا جنوب الدوحة، وتضم ميناًء متكامل الخدمات ومجتمًعا سكنًيا. تقع مدينة مسيعيد الصناعية عى بعد 40 كم تقر

تأسســت هــذه املدينــة يف عــام 1996، بهــدف إنشــاء الصناعــات الصغــرية والداعمــة لتلبيــة احتياجــات الــرشكات األكــر. تضــم الصناعــات 
يــر واملعالجــة ومنشــآت إنتــاج األســمدة والبرتوكيماويــات وامليثانــول والفينيــل. الكــرى يف مدينــة مســيعيد الصناعيــة؛ مصانــع التكر

 مــن املناطــق املكتبيــة 
ً

بقيمــة 400 مليــون دوالر، ســتغطي كال ويف الوقــت الراهــن، تخضــع مدينــة مســيعيد الصناعيــة لخطــة تجديــد 
والســكنية، ويجــري تنفيــذ عــدد مــن املرشوعــات اإلضافيــة لتحديــث البنيــة التحتيــة ملدينــة مســيعيد ومينائهــا ومرافقها الســكنية وتطويرها.

مدينة رأس لفان الصناعية

تقــع مدينــة رأس لفــان عــى الســاحل الشــمايل الــرشيق لقطــر، وتعمــل كمينــاء بحــري هــام ملنتجــات الطاقــة. هــي أحــدث املــدن الصناعيــة 
يف قطــر، وتعــد واحــدة مــن أرسع املجتمعــات املحليــة مــن هــذا القبيــل نمــًوا يف العــامل.

يشــهد مينــاء مدينــة رأس لفــان الصناعيــة مــرشوع توســعة ســيجعله أكــر مينــاء صنعــه اإلنســان يف العــامل. وستشــمل هــذه التوســعة إنشــاء 
يــة العقــد. يــة للمينــاء إىل 77 مليــون طــن ســنويًا بنها مــراٍس إضافيــة، وحــوض جــاف، وســاحة تصنيــع، ممــا ســزيد مــن الطاقــة التصدير

اجتذبــت املرافــق ذات املســتوى العاملــي يف مدينــة رأس لفــان الصناعيــة اهتمــام العديــد مــن رشكات النفــط والغــاز متعــددة الجنســيات. 
نشــئَّت إدارة الصحــة والســالمة والبيئــة 

ُ
لضمــان تنفيــذ جميــع عمليــات التطويــر يف مدينــة رأس لفــان الصناعيــة بصــورة صديقــة للبيئــة، أ

ــح البيئيــة املحليــة. بهــدف دعــم املســتخدمني النهائيــني واملقاولــني يف تلبيــة جميــع اللوائ

الرشاكة بني القطاعني العام والخاص  5-2
ملحة عامة

يــو 2020(، تماشــًيا مــع رؤيــة قطــر  يــأيت ســن قانــون الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص )القانــون رقــم 12 لســنة 2020، املعلــن يف ما
الوطنيــة 2030، بهــدف تنويــع اقتصــاد الدولــة القائــم عــى الهيدروكربونــات، ودعــم اســتدامته. ويغطــي القانــون طائفــة واســعة مــن نمــاذج 
ــاء  ــاء والنقــل والتشــغيل، البن ــة، والبن ــق تراخيــص اإليجــار أو االنتفــاع، والتشــغيل والصيان ي الرشاكــة؛ منهــا تخصيــص األرايض عــن طر

والتشــغيل والنقــل، البنــاء واالمتــالك والتشــغيل والنقــل، وأي نمــوذج آخــر اعتمــده مجلــس الــوزراء.

يع الحكوميــة وتنفيذهــا،  ل بشــكل كبــري بــدء املشــار ســيولد القانــون وفــرة مــن الفــرص للقطــاع الخــاص واملســتثمرين األجانــب، وســيعجِّ
يــة يف تحقيــق تنميــة اقتصاديــة قوية يف املســتقبل  األمــر الــذي مــن شــأنه أن يعــزز القطــاع الخــاص بصفتــه رشيــًكا حقيقًيــا للحكومــة القطر

يــب، ومــا بعــده. القر

أحكام القانون

ر قــرارات تنفيــذ أحــكام قانــون الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص. تكــون  يــر( مســؤولية إصــدا يــر التجــارة والصناعــة )الوز يتــوىل وز
برمــت بعــد ســن قانــون الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص وفًقــا ألحكامــه، مــا مل 

ُ
الــرشاكات بــني القطاعــني العــام والخــاص الــي أ

يــر بخــالف ذلــك، ورهًنــا بموافقــة مجلــس الــوزراء. وقــد أعلنــت وزارة التجــارة والصناعــة )الــوزارة( أن أحــكام قانــوينّ تنظيــم  يــوِص الوز
املناقصــات والعطــاءات والنظــام املــايل للدولــة ال تنطبــق عــى جميــع العقــود وإجــراءات الطــرح والرتســية، أو غريهــا مــن اإلجــراءات الــي 

جــرت وفًقــا ألحــكام قانــون الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص.

ــة. وعــادًة،  ــة، باطل ي ــني القطر ــي تتعــارض مــع نصــوص القوان ــني القطاعــني العــام والخــاص؛ ومنهــا العقــود ال ــر عقــود الرشاكــة ب تعت
يــة بالنظــر يف املنازعــات يف عقــود الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص. غــري أنــه قــد تنــص العقــود عــى آليــات  تختــص املحاكــم القطر

يــر. ح الوز رئيــس مجلــس الــوزراء، بعــد اقــرتا مختلفــة لتســوية املنازعــات؛ بمــا يف ذلــك التحكيــم الــدويل بعــد موافقــة 

أهداف القانون

يــز األداء  ية، وتعز يــة واالســتثمار بــني القطاعــني العــام والخــاص يف تطويــر البيئــة االقتصاد بــرز أهــداف قانــون الرشاكــة  يتمثــل أحــد أ
يســمح للحكومــة بالرتكــز عــى جوانــب التنميــة االجتماعيــة والرفاهيــة.  يــق تقليــص الكثــري مــن النفقــات العامــة، ممــا  الحكومــي عــن طر
يًضــا إلرســاء مشــاركة حقيقــة مــن الــرشكات الصغــرية واملتوســطة والــرشكات الكبــرية مــع املؤسســات الحكوميــة،  يهــدف القانــون أ كمــا 
يــا والحوافــز للرشكــة الــي تقــوم  ــح املزا يــة. تتضمــن األهــداف األخــرى من ر يــادة املنافســة ومنــع املمارســات االحتكا بغيــة تشــجيع االبتــكار وز
 عــن ذلــك، ســُتمنح اســتثناءات لبعــض 

ً
باملــرشوع والــرشكات الــي تعمــل معهــا مــن الباطــن، واملقاولــني الرئيســيني، واملســاهمني. فضــال

القوانــني، منهــا قانــون تنظيــم املناقصــات والعطــاءات وقانــون النظــام املــايل للدولــة.

يع الرشاكة بني القطاعني العام والخاص دورة مشار

ــة.  ــة ذات الصل ــني بالتنســيق مــع الجهــات الحكومي ــني القطاعــني العــام والخــاص، وتُع ــة ب ــة مــرشوع إدارة مــرشوع الرشاك ــوىل لجن تت
يــوان املحاســبة واإلدارة املختصــة )عــى أن تحــدد الــوزارة وحــدة خاصــة  تتكــون هــذه اللجنــة مــن ممثلــني عــن الهيئــة املتعاقــدة ود

بــني القطاعــني العــام والخــاص(. للرشاكــة 

تقــوم لجنــة املــرشوع، إضافــة إىل إعدادهــا دراســة حالــة املــرشوع؛ وهــي دراســة مســتفيضة للجوانــب الفنيــة واملاليــة والقانونيــة للرشاكــة، 
باملهــام الرئيســية التاليــة:

إعداد وثيقة سياسة املرشوع )ملخص لحالة أعمال املرشوع(  .1  

يرفعه إىل رئيس الوزراء للمصادقة عليها ير، الذي بدوره  رفع ما سبق إىل الوز  .2  

تقييم استجابات املناقصني عى املناقصة  .3  

التفاوض عى عقود املناقصات  .4  

رفع توصية من صاحب العطاء الفائز إىل الهيئة املتعاقدة.  .5  



39 38

دليــل االستثمــار

القطاعات املستهدفة يف الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

عــدت مــن خــالل الجهــود املشــرتكة لــوزارة التجــارة والصناعــة وغرفــة 
ُ
صيغــت ترشيعــات الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص وأ

قطــر والجهــات الحكوميــة األخــرى ذات الصلــة، الــي عملــت عــن كثــب لتحليــل بيئــة األعمــال يف قطــر، ودراســة التحديــات الــي تواجــه 
يع الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص.  الحكومــة والقطاعــات الخاصــة، وتحديــد القطاعــات ذات األولويــة العاليــة الجاهــزة ملشــار
يــة الصحيــة، والتعليــم، والنقــل،  مــن املتوقــع اســتخدام الرشاكــة بــني القطاعــني العــام والخــاص يف مجموعــة مــن القطاعــات، منهــا؛ الرعا

وتكنولوجيــا حلــول امليــاه، والطاقــة، وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، واإلقامــة، والســياحة.

التعليم

اإلقامة املواصالت الطاقة

ية الصحية تكنولوجيا املعلومات الرعا
واالتصاالت

السياحة

حلول املياه 
والتكنولوجيا

مجموع العمليات العامة الوطنية يف الرشاكة بني القطاعني العام والخاص

الطرف املتعاقد حجم املرشوع  سعر املرشوع  الوصف  القطاع 

وزارة التعليم والتعليم العايل يال قطري  ر 5 مليار   45 املدارس  التعليم 

أشغال يال قطري  ر 906 مليون  سيعلن عنه  موقف شاحنات   

طرق وموقف سيارات البنية التحتية 

أشغال يال قطري  ر 3.6 مليار  5.1 ألف وحدة سكنية  ونظام رصف صح ي     

وشبكة تريف املياه  

السطحية والجوفية  

اشغال يال قطري  ر 600 مليون  سيعلن عنه  مصابيح ليد  الطاقة 

مكاتب وموقف     

وزارة الصحة العامة يال قطري  ر 952 مليون  سيعلن عنه  سيارات تابع ملؤسسة   

حمد الطبية  

مراكز صحية تابعة  ية الصحية  الرعا

ية  مؤسسة الرعا سيعلن عنه   4 ية  ملؤسسة الرعا   

الصحية األولية الصحية األولية     

تملك غري القطريني للعقارات  6-2
ــة، مــرزة الــرشوط واألحــكام  ــني للعقــارات يف الدول ي ــدة لتملــك غــري القطر ــر عــام 2020 عــن مــزات جدي ــة قطــر يف 6 أكتوب أعلنــت دول
ــون رقــم 28 لســنة 2020، تماشــًيا مــع  ــوزراء القان ــة. وقــد أصــدر مجلــس ال ــد عــى اقتصــاد الدول ــن، والعائ ــا للوافدي ي واإلجــراءات واملزا
يــز البيئــة الترشيعيــة والقانونيــة  ية، وخدمــة االقتصــاد الوطــين، وتعز يــز جاذبيتهــا االســتثمار اإلجــراءات الــي اتخذتهــا دولــة قطــر بهــدف تعز

ًرا آمًنــا وواعــًدا يف الوقــت نفســه. ــح شــهية املســتثمرين، وتضمــن لهــم اســتثما الــي تفت

يكــون لهــم فيهــا حــق  يــني تملــك العقــارات، منهــا 16 منطقــة  يمكــن فيهــا للمواطنــني غــري القطر ســلط القانــون الضــوء عــى 25 منطقــة 
يــني يف تملــك وحــدة منفصلــة يف املجمعــات الســكنية واملكاتــب واملحال  يــني وغــري القطر ر أهليــة املواطنــني القطر االنتفــاع. اســتحدث القــرا
يــة، رشط عــدم إجــراء أي تعديــالت مــن حيــث مظهــر الوحــدة وشــكلها؛ مــع مراعــاة نظــام تصميمــي  ر يــة الواقعــة يف املجمعــات التجا ر التجا

ز العاملــي؛ وأحــدث التخطيطــات واملواصفــات العامليــة لتلبيــة توقعــات املســتثمرين. عــى الطــرا

ــال قطــري  ي ر يــني، إقامــة دائمــة، رشيطــة اســتثمار مبلــغ 3.650.000  ــوزراء رقــم 28 لســنة 2020 لغــري القطر ر قــرار مجلــس ال يوفــر إصــدا
يــة معينــة. إضافــة إىل ذلــك، ســيتمتع أصحــاب  ر يــة الصحيــة والتعليــم وأداء أنشــطة تجا يــا الرعا يــي(، تشــتمل عــى مزا )مليــون دوالر أمر

يــي(، بمــزة اإلقامــة لهــم وألرستهــم، طــوال مــدة تملكهــم. يــال قطــري )200,00 دوالر أمر ر العقــارات الــي ال تقــل قيمتهــا عــن 730,000 

املناطق الستة عرش املؤهلة لالنتفاع:

يــز، الدوحــة الجديــدة، الغانــم العتيــق، الرفــاع، الهتمــي العتيــق، الســلطة، بــن محمــود 22، بــن محمــود 23،  ــج عبــد العز ي مشــريب، فر
روضــة الخيــل، املنصــورة، بــن درهــم، النجمــة، أم غويلينــة، الخليفــات، الســد، املرقــاب الجديــد، النــر، ومطــار الدوحــة الــدويل. أمــا مناطــق 
ــج، وجبــل ثعيلــب. ي ــج الغــريب، اللؤلــؤة، منتجــع الخــور، الدفنــة )املنطقتــني 60 و61(، عنــزة، لوســيل، الخر التملــك الحــر التســع فهــي الخلي
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ح الرئيسية للمستثمر األجنيب املالم  7-2
يكروسوفت ما

يــة. توظــف رشكــة  ر يكروســوفت هــي رشكــة عامليــة رائــدة يف مجــال الرمجيــات وخدمــات اإلنرتنــت وتقنيــات الحوســبة الشــخصية والتجا ما
يــرادات بلغــت 125 مليــار دوالر يف عــام 2019 وحــده.  التكنولوجيــا العمالقــة 144.000 شــخص بــدوام كامــل، وقــد أعلنــت عــن إ

يكروســوفت يف قطــر؛ الواقــع يف واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، بالدرجــة األوىل عــى تمكــني التحــّول الرقمــي يف قطــر  يركــز حضــور ما
 عــن املشــاركة يف البحــث والتطويــر يف املجــاالت الرئيســية؛ مثــل التعليــم 

ً
يــب التقــين وبرامــج بنــاء القــدرات، فضــال وترسيعــه، موفــرة التدر

اإللكــرتوين والحوســبة الســحابية وغريهــا.

يكروســوفت يف قطــر يف عــام  يبــدأ عمــل منطقــة مركــز البيانــات الســحابية التابعــة ملا ومــن خــالل رشاكتهــا مــع الحكومــة، مــن املقــرر أن 
2021، وستوســع مــن نطــاق بنيتهــا التحتيــة الســحابية العامليــة، الــي تخــدم اليــوم أكــر مــن مليــار عميــل و20 مليــون رشكــة.  ســتمنح هــذه 
الخطــوة الكيانــات العامــة والخاصــة يف الدولــة إمكانيــة الوصــول إىل خدمــات ســحابية مرنــة وقابلــة للتطويــر، مــع الفوائــد اإلضافيــة 

املتمثلــة يف توطــني البيانــات واالمتثــال األشــمل.

يــب 1.000 معلــم  مــع وزارة التعليــم والتعليــم العــايل، للمســاعدة يف إحــداث ثــورة  إضافــة إىل ذلــك، ســتقوم رشكــة الرمجيــات الرائــدة بتدر
 عــن العمــل 

ً
يف فصــول الدراســة يف دولــة قطــر، وشــاركت كذلــك يف برامــج البحــوث والتطويــر مــع معهــد قطــر لبحــوث الحوســبة، فضــال

يــه آنــد إم يف قطــر يف مجــال الواقعــني املختلــط واالفــرتايض. إن العديــد مــن هــذه التطــورات »مصنوعــة يف قطــر«  مــع جامعــة تكســاس إ
ويمكــن إدخــال االبتــكارات الناتجــة عنهــا إىل الســوق العامليــة.

أوراكل

رائــدة يف الســوق يف مجــال التقنيــات املســتقلة ذاتًيــا والســحابية والتطبيقــات، منهــا حلــول قواعــد البيانــات عــى  أوراكل هــي رشكــة 
بــني أمــور أخــرى. مســتوى املؤسســات، وأنظمــة تخطيــط مــوارد املؤسســات املتكاملــة، مــن 

ل التطبيقــات الســحابية لرشكــة أوراكل البنيــة التحتيــة الرقميــة وعمليــات العديــد مــن املؤسســات العامــة والخاصــة، وتوفــر  يف قطــر، تُشــغِّ
فرًصــا للكيانــات لتكييــف خدماتهــا وتحســينها للعمــالء الداخليــني والخارجيــني.

يــا كبــرية إىل  بهــدف تقديــم مزا وزارة النقــل واالتصــاالت،  عــت رشكــة أوراكل اتفاقيــة ترخيــص غــري محــدودة مــع 
ّ
ويف عــام 2019، وق

واالتصــاالت عــر الــوكاالت الحكوميــة  ويف الوقــت نفســه، ضمــان توحيــد تقديــم خدمــات تكنولوجيــا املعلومــات  املؤسســات العامــة، 
واتســاقها.

يع البنيــة التحتيــة العامــة، باإلضافــة  تشــمل املجــاالت األخــرى الــي تشــارك فيهــا أوراكل يف قطــر؛ كفــاءة العمليــات والتعــاون يف مشــار
يــة  إىل ترسيــع التحــّول الرقمــي يف العمليــات اللوجســتية، منهــا الرشاكــة مــع مالحــة؛ الرشكــة الرائــدة يف قطــر يف مجــال الخدمــات البحر

يــز كفاءتهــا التشــغيلية مــن خــالل العمليــات املؤتمتــة وحلــول تخطيــط مــوارد املؤسســات. واللوجســتية، لتعز

يــة العامــة للكهربــاء واملــاء  عــت مــع املؤسســة القطر
ّ
يع رشكــة أوراكل يف الدولــة يف شــهر مــارس 2020، عندمــا وق جــاء أحــدث مشــار

يــال قطــري، ســيطبق عــى  ر )كهرمــاء( اتفاقيــة لتنفيــذ »نظــام إدارة عالقــات العمــالء والفواتــري«؛ وهــو مــرشوع تبلــغ تكلفتــه 55 مليــون 
يهــدف التعــاون إىل توفــري نافــذة موحــدة لكهرمــاء مــن أجــل تفاعــل العمــالء، ويف  مــدى عامــني. ومــن بــني األهــداف الرئيســية األخــرى، 

نفــس الوقــت، تزويدهــم بخدمــات محســنة. 

غوغل

بصفتهــا واحــدة مــن رشكات التكنولوجيــا »األربــع الكــرى« يف العــامل، تتخصــص غوغــل يف الخدمــات والتقنيــات املعتمــدة عــى اإلنرتنــت، 
ومنهــا البحــث عــى شــبكة اإلنرتنــت والحوســبة الســحابية واإلعــالن عــر اإلنرتنــت، وغريهــا.

يكروسوفت السنوي لعام 2019 ير ما 13  تقر
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يكروسوفت قطر، 2019 يري، مقابلة مع املدير القطري لرشكة ما 15  ذا بزنس 

اختــارت غوغــل الســحابية قطــر كأول رشيــك اســرتاتيجي لهــا يف الــرشق األوســط، وذلــك بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع هيئــة املناطــق الحــرة 
يف قطــر، ســتقوم بموجبهــا بتوســيع نطــاق أثرهــا العاملــي عــر إطــالق منطقــة ســحابية جديــدة يف الدوحــة. تقــع مناطــق منصــة غوغــل 
الســحابية يف صميــم البنيــة التحتيــة الســحابية لغوغــل، وتســاعد يف توفــري مجموعــة واســعة مــن الخدمــات املعتمــدة عــى الســحابة 
للمســتخدمني يف مختلــف أنحــاء العــامل. ســتمكِّن املنطقــة الســحابية يف قطــر العمــالء والــرشكاء مــن أداء أعمالهــم محلًيــا بزمــن اســتجابة 

يــة. منخفــض وانبعاثــات صفر

ونمــت عمــالق التكنولوجيــا؛ منصــة غوغــل الســحابية، عــى مــدى الســنوات األربــع املاضيــة، لتشــمل 22 منطقــة ســحابية مــع 67 منطقــة، 
عــر 16 دولــة . إىل جانــب قطــر، أعلنــت غوغــل عــن إنشــاء مناطــق ســحابية جديــدة يف دلهــي )الهنــد( وملبــورن )أســرتاليا( وتورنتــو )كنــدا(.

رشكة جرنال إلكرتيك

ــة  ــة الصحي ي يقــع مقرهــا الرئيــي يف بوســطن، ويشــمل نطــاق عملياتهــا مجــاالت الطــريان والرعا ــة،  جــرال إلكرتيــك هــي رشكــة دولي
والطاقــة والطاقــة املتجــددة والصناعــة الرقميــة والتصنيــع التجميعــي ورأس املــال االســتثماري والتمويــل واإلضــاءة.

يــز القــدرات التقنيــة للدولــة وتحســني قدرتهــا  ركــزت جــرال إلكرتيــك، عــى مــدار رشاكتهــا مــع قطــر الــي امتــدت طــوال 70 عاًمــا، عــى تعز
التنافســية العامليــة يف مختلــف الصناعــات واملجــاالت. ويعــزز مركــز األبحــاث والتكنولوجيــا املتطــورة التابــع لرشكــة جــرال إلكرتيــك، املقــام 
ز  يــة الصحيــة والطــريان والنفــط والغــا عــى مســاحة 20,000 م2، منهــا 490 م2 للمختــرات، التعــاون ومشــاركة املعرفــة يف مجــاالت الرعا

والبحــوث. 

تغطــي رشاكــة جــرال إلكرتيــك يف قطــر مجــاالت تركــز مختلفــة، منهــا التجــارة والتصنيــع، حيــث تنطــوي اتفاقيــة الرشكــة مــع رشكــة 
يدهــا إىل خمــس دول يف املنطقــة. ج للتجــارة والصناعــة عــى تجميــع املعــدات الكهربائيــة لجــرال إلكرتيــك وتور الفــرا

كمــا انضمــت جــرال إلكرتيــك إىل كونوكــو فيلبــس لتأســيس املركــز العاملــي الســتدامة امليــاه يف واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، الــذي 
يهــدف إىل توفــري حلــول امليــاه ذات الصلــة بالتحديــات البلديــة والزراعيــة مــن بــني أهــداف أخــرى.

يــة الصحيــة مــن خــالل مركــز األبحــاث والتكنولوجيــا املتقدمة  إضافــة إىل ذلــك، تقــوم جــرال إلكرتيــك بدفــع عجلــة االبتــكار يف قطــاع الرعا
يــة الصحيــة والتوســع فيهــا  التابــع لهــا. ويركــز هــذا املرفــق الحديــث عــى استكشــاف فــرص املشــاركة يف البحــث والتطويــر يف مجــال الرعا

يــز مكانــة قطــر بصفتهــا رائــًدا إقليمًيــا ودولًيــا يف هــذا املجــال. يف املنطقــة، مــع تعز

فولكسفاجن

يقــع مقرهــا الرئيــي يف أملانيــا، أكــر رشكــة صناعــة ســيارات يف العــامل مــن حيــث املبيعــات، وتشــارك يف تصميــم  تعــدُّ فولكســفاجن، الــي 
 عــن توفــري إدارة األســاطيل والخدمــات املرتبطــة.

ً
يــة واآلالت التوربينيــة، فضــال ر مركبــات الــركاب واملركبــات التجا

تجلــب رشكــة صناعــة الســيارات الشــهرية خرتهــا إىل قطــر مــن خــالل »مــرشوع قطــر للتنقــل«؛ الــذي ســيحقق نقلــة غــري مســبوقة يف نظــام 
يــرة العربيــة مــا بعــد 2022.  النقــل يف شــبه الجز

يــة والرقميــة، وذلــك  يجمــع املــرشوع بــني التقنيــات الذكيــة والنقــل األخــرض عــى حــد ســواء، وســيمزج بسالســة بــني البنيــة التحتيــة املاد
إلدخــال مركبــات ذاتيــة القيــادة إىل شــبكة النقــل العــام يف الدوحــة. مــن شــأن هــذا إنشــاء بيئــة دافعــة ذاتيــة متكاملــة، تتضمــن بنيــة تحتيــة 
. كجــزء 

ً
ر القانــوين الــالزم للعمــل، وتعمــل بفعاليــة كمخطــط لنظــام النقــل العــام يف قطــر مســتقبال ملدينــة ذكيــة، وتنقــل املعرفــة واإلطــا

يــة. مــن املــرشوع، ســوف تعمــل الحافــالت والباصــات بنظــام قيــادة ذاتيــة ذي انبعاثــات صفر

مســتقبل نظــام النقــل العــام يف قطــر. كجــزء مــن املــرشوع، ســتعمل الحافــالت والباصــات الذكيــة بنظــام قيــادة ذاتيــة ذي انبعاثــات 
يــة. صفر

 Cloud.google.com   16، مارس 202
GE.com   17 

Volkswagenag.com  18
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يفرشيدز ساذرالند  إ

يفرشــيدز ســاذرالند مكتبهــا األول يف قطــر والــرشق األوســط يف عــام 2006، وأصبحــت أول رشكــة محامــاة دوليــة مرخصــة عــر  افتتحــت إ
يقابــل املنــئش يف واليــات قضائيــة أخــرى ويســتفيد مــن اإلجــراءات  ًرا أمثــل لتنفيــذ هيــكل مؤســي  مركــز قطــر للمــال، والــي توفــر إطــا

املقبولــة دولًيــا.

يقدمــون خدمــات ومشــورات مصممــة خصيًصــا يف األعمــال  ــا، ممــن  ــا مــن املتخصصــني املدربــني دولًي ــا متفانًي يًق يفرشــيدز فر تمتلــك إ
ــة والتجــارة والــرشكات  ــون العمــل والعمال املرفيــة والتمويــل )بمــا فيهــا اإلســالمي(، والسياســات الحكوميــة، وصياغــة القوانــني وقان
يع واإلنشــاءات الدوليــة والتقــايض وإدارة املنازعــات والتحكيــم الــدويل. وتمثل الرشكة املؤسســات الحكومية واألعمال  والعقــارات واملشــار
ــار املســتثمرين اإلقليميــني إىل الــرشكات الصغــرية واملتوســطة الــي  ــة بجميــع أحجامهــا، مــن الــرشكات متعــددة الجنســيات وكب ي ر التجا
تعمــل يف صناعــات متنوعــة، منهــا الطاقــة وامليــاه والنفــط والغــاز والرافــة والصناعــة والبنــاء والصحــة والنقــل واالتصــاالت ووســائل 

ياضــة والرتفيــه. اإلعــالم والر

يــد مــن تصنيفــات الدليــل القانــوين والجوائــز  يفرشــيدز أثرهــا يف الــرشق األوســط، لتحصــد املز منــذ أن بــدأت عملياتهــا يف قطــر، عــززت إ
عاًمــا بعــد عــام. وتشــمل هــذه التصنيفــات والجوائــز؛ مراجعــة القانــون املــايل الــدويل، أفضــل مكتــب محامــاة يف قطــر لعــام 2008، وجوائــز 
يــق التقــايض وتســوية املنازعــات لعــام  يــق التجــاري لعــام 2014، فر ين القانونيــني للــرشكات يف الــرشق االوســط )الفر مجموعــة املستشــار
يــق العقــارات والبنــاء لعامــي 2014 و2015(، جوائــز الــرشق األوســط القانونيــة )أفضــل رشكــة محامــاة دوليــة لعــام 2015، أفضــل  2014، فر

يــق مــريف ومــايل لعــام 2016(، وجوائــز مراجعــة القانــون املــايل الــدويل – الــرشق األوســط لعــام 2016. فر

نيكون

رئيــي قطاعــات النفــط  ــج النظــم املتكاملــة الــي تخــدم بشــكل  رائــدة يف مجــال دم يــرا كونرتولــز ذ.م.م. )نيكــون( رشكــة  تعــدُّ رشكــة نيــو إ
ــج نظــم التحكــم الصناعــي،  ــاه وقطاعــات املرافــق العامــة. تأسســت يف قطــر يف عــام 2005، كرشكــة متخصصــة يف دم والغــاز وإدارة املي
وتوســعت منــذ ذلــك الحــني لتغطــي مجموعــة واســعة مــن الخدمــات، منهــا التصميم والهندســة وفحــص اختبار قبول املصنع والهندســة 
ــا  ــول األمــن الســيراين للتكنولوجي ــذ حل ــة. كمــا توفــر نظــم التحكــم الصناعــي وتنفي ــة الصناعي ــاء والتعاقــد عــى األتمت واملشــرتيات والبن
 عــن خدمــات الرتكيــب والدعــم والتشــغيل والصيانــة لألنظمــة الكهربائيــة واألجهــزة ومــد التوصيــالت 

ً
التشــغيلية وتحليــل الثغــرات، فضــال

يــرة يف املوقــع. الســلكية يف امليــدان واإلنهــاء وفحــص الحلقــات واختبارهــا وتوصيــالت العمليــات وعمليــات املعا

وعــى مــدى أكــر مــن عقديــن، وّســعت رشكــة نيكــون عملياتهــا بشــكل مطــرد، يف الوقــت الــذي كانــت تقــدم فيــه خدماتهــا إىل الــرشكات 
يــة والدوليــة يف مختلــف الصناعــات، األمــر الــذي أدى إىل حصولهــا عــى املرتبــة الســابعة بــني أفضــل 50 رشكــة صغــرية ومتوســطة  القطر

لعــام 2018، يف جوائــز قائمــة التمــّز للــرشكات الصغــرية واملتوســطة الصــادرة عــن بنــك قطــر للتنميــة. 

كوانتوم قطر

ية يف مجــال دعــم التشــييد يف مختلــف أنحــاء  كوانتــوم للحلــول العامليــة )كوانتــوم قطــر( هــي رشكــة رئيســية يف تقديــم الخدمــات االستشــار
يقيــا والواليــات املتحــدة، وتتخــذ مــن قطــر مقــًرا لهــا. وتقــدم الرشكــة مجموعــة مــن  يقيــا وآســيا وأوروبــا وأفر الــرشق األوســط وشــمال أفر
يــة والتخطيط  ر يع الناجحــة مالًيــا يف جميــع املراحــل؛ بمــا يف ذلــك الخدمــات التعاقديــة والتجا الخدمــات ملســاعدة عمالئهــا يف إدارة املشــار
التحليــي وتحليــل التأخــريات واملطالبــات وتجنــب املنازعــات وتســويتها وتمويــل التقــايض ودعمــه وشــهادة الخــراء ومطالبــات التشــييد 
م عروًضا تقديمية ذات وســائط متعددة،  وتكاليــف اإلطالــة وتقييــم الخســائر والنفقــات ومراجعــة الرامــج وتحليلهــا. باإلضافــة إىل أنها تقدِّ
يع التشــييد والهندســة يف مختلــف القطاعــات، بمــا  ثالثيــة األبعــاد، متحركــة بالكامــل، تصــّور بشــكل ابتــكاري مراحــل معقــدة مــن مشــار
فيهــا امليكانيكيــة والكهربائيــة والبنيــة التحتيــة والســكك الحديديــة والطــريان والبحــر والنفــط والغــاز وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 
يــب وسلســلة  يًضــا بمشــاركة معرفتهــا وخراتهــا الصناعيــة املتعمقــة مــع العمــالء، مــن خــالل برامــج التدر وتلــزتم الرشكــة الزتاًمــا راســًخا أ

محــارضات الصناعــة.

وُعرفــت كوانتــوم قطــر بنهجهــا وحلولهــا املبتكــرة يف تلبيــة متطلبــات العمــالء، وذلــك مــن خــالل العمــل بشــكل وثيــق معهــم يف إدارة 
ــز قائمــة  ــج جوائ ــاز يف الســوق القطــري بواســطة برنام ــة املرموقــة. وُكرمــت الرشكــة يف عــام 2018 ألدائهــا املمت يع التشــييد العاملي مشــار

يصــدره بنــك قطــر للتنميــة كل ســنتني. التمــز للــرشكات الصغــرية واملتوســطة الــذي 

يه 101 أ

ية. تأسســت يف عــام 2013، وتتخــذ  يــه 101 )أتولييــه 101( هــي رشكــة رائــدة يف تقديــم خدمــات التحــّول الرقمــي والخدمــات االستشــار رشكــة أ
يــة بمختلــف أحجامهــا عــى االزدهار يف ســياق مشــهد  ر مــن قطــر مقــًرا لهــا. تتبــىن الرشكــة نهًجــا يركــز عــى العمــالء ملســاعدة األعمــال التجا
يــق توفــري أشــمل الخــرات الهندســية الرقميــة املتاحــة لضمــان عمليــة تحــّول موثــوق بهــا. وال تقتــر الخدمــات  رقمــي دائــم التغــري عــن طر
 إىل عــدد كبــري مــن 

ً
يًضــا وصــوال املقدمــة عــى التوجيهــات املقدمــة مــن الخــراء والتحليــالت املتعمقــة لألعمــال ودعــم التنفيــذ، ولكنهــا توفــر أ

األدوات والحلــول التقنيــة، منهــا تطويــر الويــب، وتطبيقــات األجهــزة املحمولــة األصليــة، ومنصــات التجــارة اإللكرتونيــة، وتكامــل واجهــة 
برمجــة التطبيقــات، وإدارة قواعــد البيانــات، وتصميــم واجهة/تجربــة املســتخدم البديهــي، وتطويــر الرامــج التفاعليــة واألدوات التعليميــة 
يــة الرقميــة متعــددة القنــوات، والتســويق عــر اإلنرتنــت، وذكاء األعمــال، وإدارة عالقــات العمــالء، وإنرتنــت األشــياء،  ر والعالمــات التجا

والواقــع املعزز/الواقــع االفــرتايض، والرســوم املتحركــة ثالثيــة األبعاد/ثنائيــة األبعــاد.

يــه 101 يف عــام 2019 كأفضــل مقــّدم خدمــات تكنولوجيــا معلومــات واتصــاالت يف العــام بواســطة جوائــز قطــر لألعمــال  اختــريت رشكــة أ
الرقميــة الصــادرة عــن وزارة املواصــالت واالتصــاالت. وخدمــت الرشكــة، يف أقــل مــن ســبع ســنوات، أكــر مــن 250 رشكــة محليــة ودوليــة 
يــة إلكرتونيــة يف قطــر، وهــي ثقــة؛  ر رائــدة يف قطــر وأنجــزت أكــر مــن 600 مــرشوع. وتشــمل بعــض هــذه األعمــال؛ تطويــر أول عالمــة تجا
بــة اإللكرتونيــة الوحيــدة الــي تعتمــد مــن خاللهــا وزارة املواصــالت واالتصــاالت التجــار وتوافــق عليهــم. اشــتمل مــرشوع آخــر عــى  البوا
يــدو لعــرض التاكــي الخــاص بهــا الطائــر بــدون طيــار مــن الجيــل الخامــس، مــن خــالل تصويــر مقاطــع فيديــو بتقنيــة  التعــاون مــع أور

رائــدة. 360 درجــة يف جميــع أنحــاء قطــر، لخلــق تجربــة واقــع افــرتايض، وترســيخ مكانــة قطــر كوجهــة ســياحية 
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 3
ر املشهد العام لالستثما

املشهد العام لالستثمار  .3

النظام الرضييب  1-3
ملحة عامة عن الرضائب

النظم والهيئات

ـف الثالــث عاملًيــا بصفتــه أقــل األنظمــة تطلًبــا،  أفضــل املمارســات الدوليــة مــن خــالل كيانــني  يُطبِّــق النظــام الرضيــيب يف قطــر، املصنَـّ
يطبّــق النظــام الرضيــيب ملركــز قطــر للمــال  رئيســيني؛ همــا الهيئــة العامــة للرضائــب وهيئــة الرضائــب التابعــة ملركــز قطــر للمــال.  رضيبيــني 
عــى جميــع الــرشكات املرخصــة بواســطة مركــز قطــر للمــال، بينمــا تخضــع بــايق الــرشكات العاملــة يف قطــر للنظــام الرضيــيب لدولــة قطــر، 

الــذي تديــره الهيئــة العامــة للرضائــب.

الترشيعات واملعاهدات

رئيســية؛ قانــون رضيبــة الدخــل )قانــون رقــم 24 لســنة 2018( وقانــون الرضيبــة  تُســتمد الترشيعــات الرضيبيــة للدولــة مــن ثالثــة قوانــني 
ية، وهــي مــن  االنتقائيــة )قانــون رقــم 25 لســنة 2018( وقانــون ونظــم مركــز قطــر للمــال الرضيبيــة. لــدى قطــر 84 معاهــدة رضيبيــة ســار

يًضــا عــى االتفاقيــة متعــددة األطــراف ملنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة. الــدول املوقعــة أ

املبادئ املالية واملحاسبية

يــر املاليــة. مــن جهــة أخــرى،  ر يــري الدوليــة إلعــداد التقا يجــب أن تلــزتم الــرشكات الواقعــة تحــت مظلــة النظــام الرضيــيب لدولــة قطــر باملعا
ــة، وممارســات املحاســبة  ــر املالي ي ر ــة إلعــداد التقا ــري الدولي ي ــد مــن األطــر، منهــا املعا يســتخدم النظــام الرضيــيب ملركــز قطــر للمــال العدي
واملراجعــة  يــري هيئــة املحاســبة  املقبولــة عموًمــا يف الواليــات املتحــدة، وممارســات املحاســبة املقبولــة عموًمــا يف اململكــة املتحــدة، ومعا

ــر 2020. ي ينا ًرا مــن 1  ــا ــة اعتب ــكال النظامــني باللغــة العربي ــة الخاضعــة ل ــات املالي م البيان يجــب أن تقــدَّ ــة اإلســالمية.  للمؤسســات املالي

أنواع الرشكات

يُســمح بأشــكال مختلفــة مــن الــرشكات بالعمــل يف قطــر، تحــت إرشاف وزارة التجــارة والصناعة، منها؛ الرشكات ذات املســؤولية املحدودة 
والــرشاكات املحــدودة ورشكات التوصيــة باألســهم ورشكات التضامــن ورشكات املحاصــة ورشكات املســاهمة )العامــة أو الخاصــة( وفــروع 
يــة،  ر الــرشكات األجنبيــة والــرشكات القابضــة. إضافــة إىل ذلــك، يســمح مركــز قطــر للمــال بتأســيس مجموعــة متنوعــة مــن الــرشكات التجا
ــة العامــة  ــرشاكات التضامني ــرشاكات ذات املســؤولية املحــدودة وال ــرشاكات املحــدودة وال ــا؛ الــرشكات ذات املســؤولية املحــدودة وال منه

يــة. ر والفــروع والــرشكات القابضــة والــرشكات ذات الغــرض الخــاص ومكاتــب العائلــة الواحــدة والــرشكات االحتكا

رضيبة الرشكات
البطاقات الرضيبية وأماكن اإلقامة

يــة يف قطــر الحصــول عــى بطاقــات رضيبيــة مــن الهيئــة العامــة للرضائب،  ر  تجا
ً

يجــب عــى جميــع دافعــي الرضائــب الذيــن يديــرون أعمــاال
يمكــن أن  يوًمــا مــن بــدء األنشــطة أو التســجيل يف الســجل التجــاري لــوزارة التجــارة والصناعــة.  م الطلبــات يف غضــون 30  عــى أن تُقــدَّ
يــال  ر يــؤدي عــدم التســجيل لــدى الهيئــة العامــة للرضائــب أو عــدم الحفــاظ عــى صالحيــة البطاقــة الرضيبيــة إىل غرامــة قدرهــا 20.000 
يــة مــن  ر يــة »مقيــم«، إذا شــكلت وســجلت بموجــب القانــون القطــري، أو إذا كانــت تمــارس األعمــال التجا ر قطــري. تعتــر الهيئــة االعتبا

رئيــي أو مــكان اإلدارة الفعليــة يف قطــر. خــالل مقــر 

ير دفع الرضائب لعام 2020، الصادر عن برايس ووترهاوس كوبرز والبنك الدويل 19  تقر
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معدالت الرضائب

يخضــع الدخــل الخاضــع للرضيبــة ملعــدل الرضيبــة عــى دخــل الــرشكات الــذي تبلــغ نســبته 10%، بموجــب النظــام الرضيــيب لدولــة قطــر، غــري أنه قد 
ينطبــق معــدل آخــر عــى دافعــي الرضائــب الذيــن يضطلعــون بأنشــطة بموجــب اتفاقــات مــع الحكومــة أو يشــاركون يف قطاع النفــط والغاز.

يُطبــق معــدل رضيبــة نســبته 35% عــى الدخــل املســتمد مــن عمليــات البــرتول أو البرتوكيماويــات، عــى النحــو الــذي حــدده القانــون رقــم 
3 لســنة 2007، بمــا يف ذلــك:

االستكشاف  

تطوير الحقول  

حفر اآلبار وإصالحها  

الحفر  

معالجة البرتول وإنتاجه  

ترشيح الشوائب  

النقل والتخزين والتحميل والشحن  

املعدات واملنشآت الالزمة للعمليات الصناعية  

تشييد مرافق الطاقة واملياه ذات الصلة أو غريها من املرافق وتشغيلها  

ية الالزمة لتحقيق العمليات سابقة الذكر ر الخدمات التكميلية واإلدا  

ــخ نفــاذ القانــون رقــم 3، ســُيطبق املعــدل املحــدد يف االتفاقيــة. سيســتخدم  ي ر يــة قبــل تا يف حــال توقيــع اتفاقيــة خاصــة مــع الحكومــة القطر
.

ً
معــدل رضيبــة نســبته 35%، إن مل تحــدد االتفاقيــة معــدال

رباحها الخاضعة للرضيبة، وفًقا للنظام الرضييب ملركز قطر للمال. تخضع كيانات مركز قطر للمال لرضيبة ثابتة تبلغ 10% من أ

ح رأس املال ربا أ
تخضع للرضيبة كدخل عادي بنسبة 10%، وفًقا للنظامني الرضيبيني.

يفــرض، كال النظاميــني الرضيبــني لدولــة قطــر ومركــز قطــر للمــال، رضيبــة عــى دخــل الــرشكات عــى  الدخــل غــري الخاضــع للرضيبــة: ال 
يُطلــب مــن هــذه  يمتلكهــا بشــكل كامــل مواطــن قطــري أو مواطــن مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي. غــري أنــه قــد  الكيانــات الــي 
ــة،  ــاح الــرشكات الخاضعــة للرضيب رب ــال الــرشكات(. كمــا ال تخضــع أ ــد 4.1.6 امتث ــة )انظــر بموجــب البن ــم إقــرارات رضيبي ــات تقدي الكيان

ــا أو جزئًيــا لألجانــب، للرضيبــة وفًقــا لــكال النظامــني الرضيبيــني. اململوكــة كلًي

الرضائب غري القابلة للتطبيق

ال ينطبــق الحــد األدىن للرضيبــة اإلضافيــة والبديلــة يف قطــر وفًقــا لــكال النظامــني الرضيبيــني. ال يســمح النظــام الرضيــيب لدولــة قطــر خصــم 
ج الرضيــيب وتخفيــف العــبء االئتمــاين مــن جانــب واحــد. الرضائــب األجنبيــة. يمكــن لــرشكات مركــز قطــر للمــال االســتفادة مــن االزدوا

الخسائر

يشــمل هــذا الخســائر  ــني. ال  ــكال النظامــني الرضيبي ــا ل ــل الخســائر، املخصومــة مــن صــايف الدخــل للســنوات الالحقــة، وفًق يمكــن ترحي
ــة تبلــغ 5 ســنوات، بينمــا  ــة قطــر بفــرتة آجل يســمح النظــام الرضيــيب لدول ــة.  الناجمــة عــن مصــدر دخــل معفــى أو غــري خاضــع للرضيب
. كال النظامــني ال 

ً
ــدر دخــال يُ يســمح النظــام الرضيــيب ملركــز قطــر للمــال بفــرتة آجلــة مفتوحــة، مــا دام الكيــان التابــع ملركــز قطــر للمــال 

ــخ ســابق. ي ر ــل الخســارة إىل تا يســمحان برتحي

اإلعفاء من الرضيبة واملشاركة
يــر  ــا بموافقــة وز يســمح النظــام الرضيــيب لدولــة قطــر باإلعفــاء الرضيــيب للــرشكات املؤهلــة ملــدة تصــل إىل خمــس ســنوات، وذلــك رهًن
املاليــة.  يجــب عــى الــرشكات الــي تســعى إىل الحصــول عــى فــرتات إعفــاء أطــول نيــل موافقــة مجلــس الــوزراء. مــع ذلــك، ال يوفــر النظــام 
يقــع مقرهــا يف قطــر. عــى  إعفــاًء مــن املشــاركة، حيــث تفــرض الرضائــب عــى الــرشكات األجنبيــة الــي تبيــع أســهمها عــر الــرشكات الــي 

ربــاح رأس املــال املكتســبة بواســطة األســهم املؤهلــة. يوفــر النظــام الرضيــيب ملركــز قطــر للمــال إعفــاًء عــى أ جانــب آخــر، 

املؤسسة الدائمة

يقــوم مــن خاللــه دافــع الرضائــب بمزاولــة أعمالــه، كلًيــا أو  يُعــرِّف قانــون الرضائــب يف قطــر املؤسســة الدائمــة بأنهــا مــكان ثابــت للعمــل، 
يعمــل بالنيابــة عــن دافــع رضائــب غــري وكيــل مســتقل،  يًضــا بتأســيس مؤسســة دائمــة بواســطة وكيــل، وهــو أي شــخص  جزئًيــا. ويســمح أ
يع أو الخدمــات طــوال فــرتة 6 أشــهر )183  ــؤدي املشــار ــون، توجــد املؤسســة الدائمــة لت ــه القان ينــص علي ــا  ــا مل يعمــل لصالحــه. ووفًق أو 
يوًمــا( أو أكــر، يف مــدة تبلــغ 12 شــهًرا. تخضــع الرشكــة الــي تمتلــك مؤسســة ثابتــة يف الدولــة لرضيبــة دخــل الــرشكات. ويســتلزم أن تكــون 

يًــا لتقديــم إقــرار رضيــيب عــر اإلنرتنــت. ر املؤسســة الدائمــة مســجلة تجا

الدخــل الخاضــع للرضيبــة: بــرف النظــر عــن مــكان التأســيس، تكــون الــرشكات اململوكــة لألجانــب، بشــكل كي أو جــزيئ، والــي تســتمد 
يشــمل الدخــل الخاضــع للرضيبــة إجمــايل الدخــل املكتســب عــر: يــة، خاضعــة للرضائــب يف قطــر.   مــن مصــادر قطر

ً
دخــال

األنشطة الي تم إجراؤها يف قطر  

العقود املنفذة كلًيا أو جزئًيا يف قطر  

مقابل الخدمات املدفوعة للمقر الرئيي أو الفرع أو الرشكة ذات الصلة  

العقارات الواقعة يف قطر   

استكشاف املوارد الطبيعية املوجودة يف قطر واستخراجها واستغاللها  

الفوائد عى القروض الي تم الحصول عليها يف قطر  

يي: د مبلغ صايف الدخل الخاضع للرضيبة بعد خصم النفقات املتكبدة يف سبيل كسب الدخل اإلجمايل، بما يف ذلك ما  يُحدِّ

ية الخدمة واملدفوعات األخرى املماثلة تكاليف املوظفني؛ الرواتب واألجور واستحقاقات نها  

املواد الخام واملواد االستهالكية والخدمات الالزمة للقيام بنشاط  

ية الرسوم اإليجار  

أقساط التأمني  

الفوائد عى القروض الي تُعزى إىل النشاط  

إهالك األصول بمعدالت محددة  

يضعها القانون يري  نفقات الحسابات غري القابلة للتحصيل وفًقا ملعا  

ياضيــة، املدفوعــة للهيئــات الحكوميــة  املســاعدات والترعــات واالشــرتاكات يف أنشــطة خرييــة أو إنســانية أو علميــة أو ثقافيــة أو ر
ــل إجــراء  ــة، قب ــات املرخصــة يف قطــر، حــى 5% مــن صــايف الدخــل الخاضــع للرضيب أو املؤسســات العامــة أو غريهــا مــن الهيئ

االســتقطاعات لنفــس الســنة الخاضعــة للرضيبــة

ــة، قبــل إجــراء الخصومــات لنفــس الســنة  ــه واالســتجمام، تصــل إىل 2% مــن صــايف الدخــل الخاضــع للرضيب يــف الرتفي مصار
ــة الخاضعــة للرضيب

ــر  ــة كمصــدر محــي، إذا تكّونــت يف قطــر أو اســتمدت منهــا. تعت ــاح الخاضعــة للرضيب ــيب ملركــز قطــر للمــال األرب يُصنــف النظــام الرضي
األربــاح الــي تجنيهــا الــرشكات غــري الخاضعــة لرقابــة مركــز قطــر للمــال مــن الخدمــات املحليــة، واملعــدة لالســتخدام خــارج الدولــة، غــري 

خاضعــة للرضيبــة.
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اإلعفاءات

 عــن 
ً

توجــد أكــر مــن 600 ســلعة معفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، يف إطــار االتحــاد الجمــريك لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فضــال
يــي: رقــم 40 لســنة 2004. وتشــمل هــذه اإلعفــاءات مــا  اإلعفــاءات املمنوحــة لهيئــات محــددة بموجــب القانــون 

العسكرية  

الدبلوماسية  

السلع املهنية لالستخدام الخريي  

ية غري الخاضعة للرضيبة سلع املناطق الحرة واملحال التجار  

املنتجات الغذائية األساسية؛ مثل الفاكهة والخرضوات الطازجة واألرز والقمح والدقيق وحبوب العلف  

األمتعة الي يصطحبها املسافرون  

األمتعة الشخصية  

األدوات املزنلية املستعملة  

البضائع املرتجعة  

السلع العابرة املجمعة يف محطات معينة  

املنتجات املستفيدة من اإلعفاء املؤقت بواسطة دفرت اإلدخال املؤقت للبضائع  

ية األجنبية يع االستثمار اآلالت واملواد الخام واملواد شبه املصنعة غري املتوفرة يف السوق املحلية، وتستوردها بعض املشار  

الجمارك  2-3
ملحة عامة عن الجمارك

ــح االســترياد والتصديــر وتنفيذهــا، والعمــل  إن الهيئــة العامــة للجمــارك هــي الهيئــة الحكوميــة املختصــة املســؤولة عــن مراقبــة جميــع لوائ
عــن كثــب مــع الــوكاالت العامــة والخاصــة األخــرى لضمــان االمتثــال للترشيعــات الجمركيــة يف قطــر. تمتــد ســلطات الهيئــة العامــة 

للجمــارك داخــل أرايض الدولــة وامليــاه اإلقليميــة، وال تقتــر عــى مناطــق إدارة الجمــارك.

تُطبــق الهيئــة العامــة للجمــارك، بجانــب غرفــة قطــر وغرفــة التجــارة الدوليــة، منــذ عــام 2018، دفــرت اإلدخــال املؤقــت للبضائــع؛ وهــي وثيقة 
جمركيــة دوليــة تســمح باســترياد وتصديــر ســلع معينــة، ذات رضيبــة مؤقتــة ومعفــاة مــن الرســوم الجمركيــة، ملــدة تصــل إىل عــام واحــد. 
ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وموقعــة عــى  ــة واالتحــاد الجمــريك ل ــد قطــر مــن األعضــاء القدامــى يف منظمــة التجــارة العاملي وتُع

يــة املوحــدة لــدول مجلــس التعــاون. االتفاقيــة االقتصاد

قانون الجمارك واملوائن

رقــم 40 لســنة 2002 والئحتــه التنفيذيــة. مــن القوانــني األخــرى النافــذة،  بالدرجــة األوىل مــن القانــون  تســتمد الترشيعــات الجمركيــة 
ــون الجمــارك العــام  ــون رقــم 2004/40 )قان ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي(، والقان ــون الجمــارك املوحــد ل ــون رقــم 2002/41 )قان القان
ز  ر رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 21/ 2004. تخضــع أي بضاعــة تجتــا لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي(، والالئحــة التنفيذيــة الصــادرة بقــرا

ــر، ألحــكام قوانــني الجمــارك. الخــط الجمــريك، عنــد االســترياد أو التصدي

تعر الواردات والصادرات عر ميناء حمد وميناء الدوحة وميناء مسيعيد ومطار حمد الدويل ورأس لفان ومنفذ سلوى الري.

التخليص

يجــب عــى املســتوردين تقديــم الوثائــق املطلوبــة؛ املرتجمــة واملصدقــة، الالزمــة لتخليــص بضائعهــم مــن املناطــق الجمركيــة. وتشــمل 
ــة، وشــهادة منشــأ، وبوليصــة شــحن.  ي ــورة صور ــان الشــحنة، وفات ية، ونمــوذج إقــرار جمــريك مفّصــل، وبي ــق؛ رخصــة اســترياد ســار الوثائ
يــن بــني الســلع الفعليــة واملســتندات املقدمــة عنــد التفتيــش،  تنطبــق هــذه املتطلبــات عــى الشــحن البحــري والجــوي والــري. إذا وجــد تبا
ــح والــرشوط الجمركيــة إىل فــرض عقوبــات أو رســوم  يــؤدي عــدم االمتثــال للوائ تُطبــق رســوم إضافيــة، إضافــة إىل غرامــة. ويُمكــن أن 

يــن أو تأخــري البضائــع أو حجزهــا أو إعادتهــا إىل منشــأها. تخز

»النديــب« هــي النافــذة املوحــدة للتخليــص الجمــريك يف قطــر، وتوفــر إجــراءات تخليــص جمــريك سلســة مــن خــالل منصــة عــى شــبكة 
يســتفيد املســتخدمون مــن مجموعــة مــن املــزات اإللكرتونيــة منهــا؛  يــن واملســتوردين ووكالء التخليــص الجمــريك. وقــد  اإلنرتنــت، للمصدر
ــة  ــل التخليــص، وحســاب الرســوم الجمركي ــة، وتفويــض وكي ــة ذات الصل ــه اآليل للجهــة الحكومي ــم اإلقــرارات ومتابعتهــا والتوجي تقدي
 عــن الوصــول الفــوري إىل الســجالت واالســتمارات الجمركيــة. إن النظــام متكامــل تماًمــا مــع األنظمــة 

ً
ودفعهــا عــر اإلنرتنــت، فضــال

يــة الدوليــة. ر الحكوميــة اإللكرتونيــة األخــرى واألوســاط التجا

يفات الجمركية التعر

يفــة جمركيــة حســب القيمــة تبلــغ 5% عــى قيمــة فاتــورة التكلفــة والتأمــني والشــحن لســلع الشــحن العامــة، باســتثناء  تفــرض قطــر تعر
يــي اســتثناءات  يفــرض عــى كل وحــدة مــن الســلع. فيمــا  بًتــا  يفــة مبلًغــا ثا تلــك املعفــاة بموجــب أحــكام القانــون. كمــا قــد تتضمــن التعر

يفــة املحــدودة: التعر

سّجالت واآلالت املوسيقية: %15
ُ
امل  

الصلب: %20  

يا واألمونيا: %30 اليور  

سّجالت واآلالت املوسيقية: %15
ُ
امل  

املرشوبات الكحولية: %100  

يهما أعى يال قطري لكل عرشة آالف سيجارة، أ ر السجائر ومنتجات التبغ: 100% أو 1.000   
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البضائع املحظورة

يي: تشمل البضائع املحظورة ما 

الذخائر واملتفجرات  

السلع القابلة لالشتعال  

املواد املشعة  

املواد املخدرة  

ية ية والتجار السلع الي تنتهك حقوق امللكية الفنية والصناعية والفكر  

قاطعة
ُ
سلع الدول امل  

ينة املعا

ــا  ينــة عينــات( أو كلًي ــا )معا يــن الســلع مــن حيــث كميتهــا وخصائصهــا وقيمتهــا، إمــا جزئًي تُجــرى بشــكل عــام يف النقــاط الجمركيــة؛ تُعا
ينــة عــادة بحضــور املالــك أو مندوبــه. غــري أنــه يف حالــة اشــتباه موظفــي التخليــص يف وجــود  ينــة كامــل العنــارص(. وتُجــرى املعا )معا
يحــرض وقــت اإلخطــار املســبق. ويف الظــروف  ــح الســلع يف غيــاب املالــك إذا مل  يجــوز فت ســلع محظــورة أو مــرح بهــا عــى نحــو خاطــئ، 

ر املالــك. ينــة الســلع قبــل إخطــا يجــوز معا االســتثنائية، 

ينــة الســلع، وتعبئتهــا وتغليفهــا عــى حســاب املالــك. ويجــوز إعــادة  يررهــا، تكــون تكلفــة النقــل إىل مــكان معا ينــة الــي لهــا مــا  يف حالــة املعا
تصديــر البضائــع املحظــورة أو الضــارة أو الخطــرة أو إتالفهــا.

قوانني العمل وممارساته  3-3
قوانني العمل واملمارسات

ملحة عامة عن التوظيف ومكان العمل

يعمــل  يقــرتب مــن صفــر يف املائــة. يف الوقــت الــذي  ينعكــس النمــو االقتصــادي القــوي عــى معــدل البطالــة املنخفــض يف قطــر، والــذي 
والغــاز عــى اإلعــالن  يــة يف قطــاع النفــط  ر بهــا، ســاعدت التطــورات الجديــدة الجا معظــم النــاس يف العاصمــة الدوحــة ويعيشــون 
عــن والدة مراكــز عمــل أخــرى، مثــل دخــان ورأس لفــان. مــع تواصــل تنويــع اقتصــاد الدولــة، تظهــر فــرص عمــل جديــدة يف جميــع 
يتطلــع النــاس يف جميــع أنحــاء العــامل إىل  القطاعــات. وترحــب الــرشكات والــوكاالت الحكوميــة بممارســات التوظيــف التصاعديــة، حيــث 

قطــر للحصــول عــى عمــل.

بنــاء  يــد مــن املواطنــني للمســاعدة يف  تــدرك الحكومــة أن أهــم أصــول الدولــة هــو شــعبها. وتنطــوي عمليــة التقطــري عــى جــذب املز
ربــاب العمــل. وتلــزتم الدولــة  يـُـريس أســاس مســتقبل آمــن. يحمــي قانــون العمــل وتعديالتــه الحقــوق القانونيــة للعمــال وأ االقتصــاد، بمــا 
ــح  ــة قطــر عــى إجــراء مس ــاة. وتحــرص دول ــة، بهــدف جعــل قطــر أحــد أفضــل األماكــن للعمــل والحي ــري العمــل الدولي ي ــة معا بمواكب
للقــوى العاملــة عــى أســاس ربــع ســنوي، بهــدف الحصــول عــى بيانــات دقيقــة عــن حجــم العمالــة يف قطــر ومعــدل البطالــة واحتياجــات 

يــق لوضــع خطــط وسياســات تشــكل جــزًءا مــن رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030. يمهــد الطر ســوق العمــل، مــا 

العمل يف قطر

يــادة  يــة، وتحــدد اســرتاتيجية لز ر تعــزز رؤيــة قطــر الوطنيــة لعــام 2030 أهميــة وجــود قــوة عاملــة قــادرة وملزتمــة بأخالقيــات األعمــال التجا
يــة الحقــوق وضمــان الســالمة.   عــن جــذب املواهــب والعمالــة الوافــدة، مــع حما

ً
يــني يف القــوة العاملــة وتنويعهــا، فضــال مشــاركة القطر

يــة حقــوق العمــال، وفًقــا لالتفاقيــات الدوليــة. يف هــذا الســياق،  يــة الــي تضمــن حما إن رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 تدعمهــا القوانــني القطر
يــة أجــور  يــق وضــع نظــام حما ل يف عــام 2015، عــن طر ربــاب عملهــم. وُعــدِّ صــدر قانــون العمــل لتنظيــم العالقــة مــا بــني العمــال وأ

ُ
أ

يســاعد يف الحفــاظ عــى ســمعة قطــر، باعتبارهــا واحــدة مــن أكــر وجهــات العمــل جاذبيــة يف العــامل. العمــال، مــا 

تعــدُّ قطــر دولــة جاذبــة للعمالــة الوافــدة، ولديهــا أحــد أدىن معــدالت البطالــة يف العــامل مــع وفــرة فــرص العمــل يف كل مــن القطاعــني 
رتفــع عــدد العمالــة الوافــدة إىل أكــر مــن مليــون عامــل. ويف إطــار االســتعداد لــكأس  العــام والخــاص. ويف الســنوات الخمــس األخــرية، ا
يع كأس العــامل وحدهــا، ونصــف  العــامل 2022، توفــر قطــر مــا يقــارب 2 مليــون فرصــة عمــل جديــدة: منهــا 1,5 مليــون فرصــة عمــل يف مشــار
يع البنيــة األساســية. نتيجــة لذلــك، تخطــط حــوايل 95% مــن الــرشكات واملؤسســات يف قطــر للتوســع، ســواء  مليــون فرصــة عمــل يف مشــار
يــد مــن فــرص العمــل يف املســتقبل.  ــح فــروع جديــدة أو توســيع العمليــات يف مقراتهــا الرئيســية الحاليــة. ســُيرتجم هــذا باملز مــن خــالل فت
يــزداد هــذا  يــادة تصــل إىل 16% ســنويًا، ومــن املتوقــع أن  ويف الوقــت الراهــن، توفــر قطــر أكــر مــن 1.5 مليــون فرصــة عمــل للوافديــن، بز
يعملــون يف مختلــف القطاعــات يف وظائــف تعتــر  ــن، الذيــن  يقــرب مــن 90% مــن الوافدي ــا  املعــدل يف املســتقبل. توفــر قطــر وظائــف مل

يــر دوليــة. ر األفضــل يف العــامل، وفًقــا لتقا

البحث عن عمل

يــة والعربيــة واألجنبيــة الــي تقــدم العديــد  يمكــن للباحثــني عــن عمــل أداء ذلــك عــر وســائل اإلعــالم أو مواقــع توفــري فــرص العمــل القطر
يــني البحــث عــن وظيفــة حكوميــة مــن خــالل املوقــع اإللكــرتوين  يًضــا للمواطنــني القطر ر، ويُمكــن أ مــن الوظائــف املتنوعــة وتُحــّدث باســتمرا

يــة والعمــل والشــؤون االجتماعية. ر لــوزارة التنميــة اإلدا

مستويات أجور العمل املرتفعة، األعمال املجزية

ــح قطــر صاحبــة أعــى الرواتــب بــني دول مجلــس التعــاون  يتوقــع الخــراء أن تصب يــة، وتقــّدم أعــى الرواتــب.  توفــر قطــر بيئــة عمــل مجز
يــد قيمتهــا عــن 200 مليــار دوالر يف البنيــة التحتيــة يف الســنوات املقبلــة. إضافــة إىل ذلــك، يســتفيد  الخليجــي يف املســتقبل، مــع اســتثمارات تز

معظــم املوظفــني مــن رواتــب معفــاة مــن الرضائــب أو منخفضــة الرضائــب.

حقوق املوظف وواجباته

يــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة، وأنــه يتضمن  ر ــح اإلقامــة مــن توثيــق عقــد عملــك يف وزارة التنميــة اإلدا تأكــد بعــد حصولــك عــى تري
املســمى الوظيفــي وســاعات العمــل والراتــب وغريهــا مــن االمتيــازات. يجــب أن يكــون ذلــك مكتوبـًـا باللغــة العربيــة، ألنهــا اللغــة املعتمدة.

الحد األدىن لألجور وتسهيل االنتقال بني جهات العمل

يــة والعمــل والشــؤون االجتماعيــة حــًدا أدىن لألجــور الوطنيــة غــري تميــزي، ووضعــت تدابــري جديــدة لتســهيل  ر أدخلــت وزارة التنميــة اإلدا
ــة حقــوق العمــال، مــع  ي ــز املنافســة يف ســوق العمــل القطــري وحما ي تدفــق املواهــب يف مختلــف القطاعــات واملؤسســات، وذلــك لتعز

املــي قدًمــا يف تطويــر منــاخ تمكيــين وصديــق لألعمــال يف الدولــة.

يُحــدد القانــون الجديــد )رقــم 17 لســنة 2020(، بشــأن الحــد األدىن ألجــور العمــال والعمالــة املزنليــة، الحــد األدىن لألجــر األســايس لجميــع 
يــال قطــري  ر ية بمبلــغ 500   عــن تقديــم بــدالت شــهر

ً
يًا. فضــال يــال قطــري شــهر ر موظفــي القطــاع الخــاص والعمالــة املزنليــة بمبلــغ 1.000 

يوفــر صاحــب العمــل اإلقامــة  يًا، مــا مل  يــال قطــري شــهر يــال قطــري للنفقــات الغذائيــة، وبذلــك يصــل املجمــوع إىل 1.800 ر لإلقامــة و300 ر
يعــدُّ األول مــن نوعــه يف الــرشق  والطعــام أو أيً منهمــا ملوظــف مــا، كجــزٍء مــن حزمــة توظيفــه. ويــأيت الحــد األدىن لألجــور املقــرر؛ الــذي 

يمثــل أعضاؤهــا الجهــات املعنيــة يف قطــر. بنــاًء عــى توصيــات لجنــة وطنيــة مختصــة،  األوســط، 

يــت تعديــالت عــى قانــون العمــل القطــري رقــم 14 لســنة 2004، واملرســوم رقــم 19 لســنة 2020، مــع إدخــال املرســوم  جر
ُ
بالتــوازي مــع ذلــك، أ

يــق إلغــاء رشط شــهادة عــدم املمانعــة. ربــاب العمــل، عــن طر رقــم 18 لســنة 2020، األمــر الــذي يعــزز قــدرة املوظفــني عــى تغيــري أ

مــن املتوقــع أن تعمــل القوانــني الجديــدة عــى تحقيــق وعــد قطــر بإنشــاء عــامل حافــل مــن الفــرص للمســتثمرين الطموحــني، مــن خــالل 
ز تقــدم ونجــاح مســتدامني لجميــع املشــاركني يف  ــخ عــى إحــرا  عــن تركزهــا الراس

ً
مجموعــة مواهــب متنوعــة عــى أرىق مســتوى، فضــال

االقتصــاد )ويف الوقــت نفســه تحقيــق التقــدم يف أهــداف التنميــة البرشيــة لرؤيــة قطــر الوطنيــة 2030(.
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قانون التجارة

يــة رقــم 5 )2002(. عــى ســبيل  ر توجــد قواعــد عامــة إلنشــاء رشكــة وتشــغيلها يف قطــر. وقــد ورد ذلــك بوضــوح يف قانــون الــرشكات التجا
يكــون مقرهــا الرئيــي يف قطــر. يجــب أن تكــون الرشكــة مملوكــة لشــخص قطــري؛ وأن  املثــال، 

 مختلفــة اعتمــاًدا عــى حجمهــا والعالقــة بــني الكيانــات املشــاركة بهــا والهيــكل املرغــوب؛ إمــا فــردي أو جــزء 
ً

يمكــن أن تتخــذ الرشكــة أشــكاال
مــن مجموعــة أكــر، أو ضمــن رشكــة قابضــة. تشــمل أنــواع الــرشكات املســموح لهــا بالعمــل داخــل قطــر، مــا يــي:

رشكة مشرتكة  

رشكة توصية بسيطة  

رشكة محاصة  

رشكة مساهمة  

رشكة تضامن باألسهم  

رشكه ذات مسؤولية محدودة  

يجــب أن تكــون اللغــة املســتخدمة هــي  يــة جميــع الوثائــق واإلجــراءات املطلوبــة مــن الرشكــة وســلوكها.  ر يُبــني قانــون الــرشكات التجا
اللغــة العربيــة، يف جميــع املســائل الــي تتعلــق بعقــود قانونيــة مكتوبــة، ويكــون للنســخة العربيــة مــن العقــد دائًمــا األســبقية عــى الرتجمــة 

ــة. اإلنجلزي

الرشاكة

يــة املختلفــة. تتألــف رشكــة الرشاكــة مــن رشيكــني  ر يوجــد العديــد مــن اتفاقــات الــرشاكات التجا إضافــًة إىل أنــواع الــرشكات ســابقة الذكــر، 
يتمتــع كل رشيــك  يــني.  يكــون الــرشكاء املتضامنــون مواطنــني قطر يجــب أن  يكونــان مســؤوالن بالتضامــن عــن الزتامــات الرشكــة.  أو أكــر، 
يســمح ألي رشيــك بالقيــام بذلــك لحســابه الخــاص أو لحســاب اآلخــر، دون  يــة تحــت اســم الرشكــة. غــري أنــه ال  ر بســلطة القيــام بأعمــال تجا
يتحمــل الــرشكاء املحــدودون مســؤولية  ــة أخــرى، ال  ــن يف الرشكــة. مــن ناحي ي ــك أو الــرشكاء اآلخر  عــى موافقــة مــن الرشي

ً
الحصــول أوال

يــة. تتألــف رشكــة التضامن باألســهم من فريقني؛  ر الديــون الــي تتكبدهــا الرشكــة، إال يف حــدود اســتثماراتهم املســجلة. وليــس لهــم ســلطة إدا
يشــمل اآلخــر املســاهمني. يقــني رشيــًكا أو أكــر، مســؤولني بالتضامــن عــن ديــون الرشكــة يف جميــع أصولهما/أصولهــم؛  يشــمل أحــد الفر

تأسيس رشكة مساهمة

ــري  ي يــي املعا ــق اتفــاق مســاهمة، قبــل تأسيســها. وفيمــا  ي شــكلة عــن طر
ُ
 عــى الــرشكات امل

ً
ــد مــن موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة أوال ال ب

يكــون عــدد املســاهمني  يمكــن أن  يــع رأس مــال الرشكــة املســاهمة عــى األســهم القابلــة للتــداول املتســاوية القيمــة؛ ال  ينبغــي توز األساســية: 
 عــن إدارة رشكــة 

ً
يــني. إضافــة إىل ذلــك، ســيكون مجلــس اإلدارة املنتخــب مســؤوال يكــون جميــع املســاهمني قطر أقــل مــن خمســة؛ ال بــد أن 

يــرتاوح أعضــاء مجلــس اإلدارة بــني خمســة وأحــد عــرش عضــًوا. ويجــوز انتخــاب كل عضــو يف مجلــس اإلدارة أكــر مــن  ينبغــي أن  املســاهمة. 
يــد مــدة عضويــة كل عضــو يف مجلــس اإلدارة عــن ثــالث ســنوات. مــرة، مــا مل ينــص عــى خــالف ذلــك يف النظــام األســايس للرشكــة. ينبغــي أال تز

التملك األجنيب

يًبــا رشكــة خاصــة ذات مســؤولية محــدودة،  يــة األجنبيــة واملســتثمرون األجانــب يف جميــع الحــاالت تقر ر سيشــكل أصحــاب األعمــال التجا
يــال قطــري ومســاهمني اثنــني، بحــد  ر يبلــغ 200.000  بــه  يكــون للرشكــة حــد أدىن مــن رأس مــال مــرح  يجــب أن  للعمــل داخــل قطــر. 
يمتلــك  يجــب أن  يصــل إىل 49% مــن ســهم رأس املــال، بينمــا  يمكــن للمســتثمرين األجانــب امتــالك مــا  أقــى 30 مســاهًما. بوجــه عــام، 
ــح إذن بتجــاوز  يــر االقتصــاد والتجــارة من يــني. يف بعــض الحــاالت، يجــوز لوز النســبة األخــرى البالغــة 51% واحــد أو أكــر مــن الــرشكاء القطر
ــاه(، رشيطــة أن تكــون الرشكــة )أو  يمتلكهــا املســتثمرين األجانــب 49%، حــى 100%، يف قطاعــات معينــة )انظــر القائمــة أدن األســهم الــي 
املــرشوع(، متوافقــة مــع خطــط قطــر التنمويــة. ومــن العوامــل األخــرى الــي تؤخــذ يف االعتبــار هــي، هــل تســتغل الرشكــة )أو املــرشوع( 
ــح الكــوادر  املــواد الخــام املحليــة املتاحــة بشــكل مناســب، وهــل توفــر منتجــات جديــدة أو تبتكــر تكنولوجيــات جديــدة، وهــل كانــت مصال
يُمكــن للمســتثمر  يــة مفيــدة لقطــر وللصناعــات الــي تحظــى بدعــم،  ر الوطنيــة يف صميــم عملهــا. بصــورة أساســية، طاملــا أن األعمــال التجا

األجنــيب أو املســتثمرين األجانــب، االحتفــاظ بحصــة مســيطرة يف الرشكــة.

يي: تشمل الصناعات املدعومة يف قطر ما 

الزراعة  

الصناعة  

الصحة  

التعليم  

السياحة  

تطوير املوارد الطبيعية والطاقة والتعدين واستغاللها  

ية الخدمات االستشار  

الخدمات التقنية  

خدمات تكنولوجيا املعلومات  

ــي تســتثمر يف الصناعــات املدعومــة عــر عــدد  ــة ال ــاء الــرشكات األجنبي ــوزارة التجــارة والصناعــة إعف يجــوز ل ــك، وكحافــز،  إضافــة إىل ذل
اإلعفــاءات، منهــا؛ رضيبــة الدخــل ملــدة 10 ســنوات، الجمــارك؛ بالنســبة للمعــدات واآلالت املســتوردة الالزمــة إلقامــة الرشكــة، املــواد الخــام 

املســتوردة واملنتجــات شــبه املصنعــة الالزمــة لإلنتــاج؛ وغــري املتوفــرة يف قطــر.
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4
تأسيس الرشكات يف قطر

تأسيس الرشكات يف قطر  .4

مقدمة عن جهات الرتخيص  4.1
ملحة عامة عن جهات الرتخيص

يمكــن مــن خاللهــا تســجيل الــرشكات  ــة الــيت  تُمثــل جهــات الرتخيــص يف قطــر البيئــات التنظيمي
وتشــغيلها، وتشــمل:

وزارة التجارة والصناعة

يــة والصناعيــة لدولــة قطــر، وتوجيــه هــذه األنشــطة، وفًقــا  ر تتــوىل وزارة التجــارة والصناعــة مســؤولية اإلرشاف عــى األنشــطة التجا
ــا.  ــة الالزمــة لجــذب االســتثمارات ودعــم الصــادرات وتنميته ي ر ــة األعمــال التجا ــوزارة تنمي ــة. تشــمل مهــام ال ــة الوطني ــات التنمي ملتطلب
ر، وتنظيــم ممارســة املهــن  ومــن املســؤوليات األخــرى، وضــع أســاليب وإجــراءات لتقديــم الخدمــات العامــة لقطــاع األعمــال واالســتثما
ر الرتاخيــص الالزمــة ملزاولــة أنشــطتها، واإلرشاف عــى تنظيــم األســواق  ية، وإصــدا يــة واالســتثمار ر يــة، وتســجيل املؤسســات التجا ر التجا

يف مجــال اختصاصهــا.

ية،  يــة املنافســة، ومنع املمارســات االحتكار يــة املســتهلكني، ومكافحــة االحتيــال التجــاري، وحما يــة لحما كمــا يُعــد اتخــاذ اإلجــراءات الرضور
يــة حقــوق امللكيــة، جانًبــا أساســًيا مــن مهــام الــوزارة.  عــن حما

ً
فضــال

ــر املناطــق  ــدور قيــادي يف جهــود وضــع السياســات العامــة، وذلــك للنهــوض بالتصنيــع والصناعــات الوطنيــة، وتطوي ــوزارة ب تضطلــع ال
ــدة. ح إنشــاء مناطــق جدي ــة القائمــة واســتغاللها، واقــرتا الصناعي

مركز قطر للمال

يــز صــورة  يــة واملاليــة املحليــة الرائــدة عــى مســتوى العــامل وأكرهــا نمــًوا، ويســعى جاهــًدا لتعز ر يُعــدُّ مركــز قطــر للمــال أحــد املراكــز التجا
يــة  ر يوفــر مركــز قطــر للمــال بنيتــه التحتيــة القانونيــة والتنظيميــة والرضيبيــة والتجا بــة لالســتثمارات.  يــة جذا ر قطــر، بصفتهــا وجهــة تجا
ــا مواتيــة منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر؛ تلــك املتعلقــة بمتطلبــات التملــك، واســرتداد األربــاح، وفــرض 

ً
يوفــر ظروف بــه، ممــا  الخاصــة 

الرضائــب عــى الــرشكات، واالختصــاص القانــوين املســتند إىل القانــون العــام اإلنجلــزي، وتســوية املنازعــات.

هيئة املناطق الحرة يف قطر

 طويلــة األجــل 
ً

ز العاملــي يف قطــر وتنظيمهــا، مقدمــًة حلــوال تقــوم هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر عــى تطويــر املناطــق الحــرة ذات الطــرا
للــرشكات، ويف نفــس الوقــت مقدمــة الدعــم للنمــو والتنويــع املســتمرين يف قطــر. توفــر هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر منصــة مثاليــة 
يــادة الوعــي بقطــر بوصفهــا مكانـًـا رائًعــا للعيــش والعمــل. يًضــا عــى ز للــرشكات للتوســع يف مختلــف أنحــاء املنطقــة والعــامل. وكهيئــة، نركــز أ

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

يــادة األعمــال. تعمــل  ــا للبحــوث التطبيقيــة واالبتــكار ور تأسســت واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا يف عــام 1995، بصفتهــا مركــًزا دولًي
ــج العالقــات يف مجــاالت  يــة، واملشــاركة يف نس ربــط البحــوث املبكــرة باالســتغالل التجــاري، وإدارة موجــودات امللكيــة الفكر الواحــة عــى 
 عــن؛ 

ً
يــة الصحيــة وتكنولوجيــا املعلومــات، عــالوة عــى امللكيــة األجنبيــة الــي تبلــغ نســبتها 100%، فضــال مختلفــة، مثــل الطاقــة والبيئــة والرعا

يع  يًضــا لتطويــر املنتجــات واملشــار يــة وتخصيــص املســاحات. كمــا أن التمويــل متــاح أ ر اإلعفــاءات املمكنــة مــن الرســوم والتخفيضــات اإليجا
التقنيــة.

املدينة اإلعالمية القطرية

يــرة ذات  يــة موطًنــا عاملًيــا ناشــًئا للصحافــة واإلعــالم. وتهــدف املدينــة، مســتفيدًة مــن تأســيس مؤسســة الجز تعــدُّ املدينــة اإلعالميــة القطر
يــادة العامليــة، إىل تطويــر النشــاط اإلعالمــي يف قطــر، وإنشــاء منصــة تفاعليــة لــرشكات اإلعــالم العامليــة ورشكات التكنولوجيــا ومؤسســات  الر

يــب يف املجــال اإلعالمــي. البحــث والتدر
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ر القانوينإنشاء الرشكةالرتكزيمنصة الرتخيص رشكات محلية / النظام الرضييباإلطا
خارجية

مسؤولة عن األنشطة 

ية والصناعية  التجار

لدولة قطر

جميع القطاعات 
املستهدفة

جميع القطاعات 
املستهدفة

التكنولوجيا الناشئة 
للكيماويات 

اللوجستية

البحوث والتطوير

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

البيئة

الطاقة

ية الصحية الرعا

 املركز التجاري واملايل 

الرائد يف قطر

مسؤولة عن تطوير 

وتنظيم املناطق الحرة 

ز العاملي يف  ذات الطرا

قطر

مركز قطر الدويل 

للبحوث التطبيقية 

يادة األعمال واالبتكار ور

يصل إىل ملكية  ما 
أجنبية بنسبة %100، 

فرع املرشوع

يسمح بملكية 
أجنبية بنسبة %100

رشكة ذات مسؤولية 
محدودة، رشكة 

تضامنية محدودة 
املسؤولية، رشكة 

محدودة بالضمان

مجموعة واسعة من 
األنشطة املسموح 
بها متاح التمويل 

االنتقايئ 

يسمح بملكية 
أجنبية بنسبة %100

متاح التمويل 
لتطوير املنتجات 
يع التقنية واملشار

القانون العام

قانون مركز قطر 
للمال

القانون العام

القانون العام

القانون العام

رضيبة دخل الرشكات 
رباح  بمعدل 10% عى أ

املساهمني األجانب

الرضيبة املستقطعة 
بمعدل %5

رضيبة دخل الرشكات 
بمعدل 10% عى األرباح 

محلية املصدر

إعفاءات رضيبية واسعة 
النطاق لألنشطة 

املؤهلة

إعفاء رضييب ملدة 20 
عاًما

اإلعفاء من رضيبة 
الرشكات والرضيبة 

الشخصية والرسوم 
الجمركية

معفاة من رضيبة دخل 
يشرتط  الرشكات، لكن 

التقدم بطلب للحصول 
عى البطاقة الرضيبية 

وتقديم اإلقرارات 
الرضيبية

معفاة من الجمارك

رشكات محلية / 
خارجية

رشكات محلية 

رشكات محلية / 
خارجية

رشكات محلية 

خدمات املنصات وعروض القيمة
وزارة التجارة والصناعة 

تُقدم وزارة التجارة والصناعة مجموعة واسعة من الحوافز املحتملة واالمتيازات العامة لغري القطريني؛ منها إمكانية اإلعفاء من:

ية الرسوم الجمركية عى استرياد اآلالت واملعدات الرضور  

ية لإلنتاج، وغري املتوفرة يف السوق املحي الرسوم الجمركية عى واردات املواد الخام أو نصف املصنعة الرضور  
)للقطاع الصناعي(  

يــد عــن  يــق التأجــري لفــرتة طويلــة قابلــة للتجديــد، ال تز يمكــن تخصيــص األرايض ملــرشوع اســتثماري أجنــيب، عــن طر إضافــة إىل ذلــك، 
50 عاًمــا.

يكــون لهــم الحــق يف إجــراء تحويــالت نقديــة خاصــة، تتعلــق باســتثماراتهم، مــن الخــارج إىل دولــة  يــني أن  يُمكــن للمســتثمرين غــري القطر
يخضــع االســتثمار غــري القطــري،  ــخ التحويــل. ال  ي ر بــأي عملــة قابلــة للتحويــل، بســعر الــرف املطبــق يف تا قطــر. ويُمكــن إجــراء التحويــل 
ينظــم اســتثمار رأس املــال األجنــيب  يماثلــه مــن أفعــال، وفًقــا للقانــون رقــم 13 لســنة 2000، الــذي  املبــارش أو غــري املبــارش، لــزنع امللكيــة، أو مــا 

يــني نقــل ملكيــة اســتثمار مــا، إىل مســتثمر آخــر غــري قطــري أو قطــري. يحــق للمســتثمرين غــري القطر يف النشــاط االقتصــادي. 

مركز قطر للمال

يُمكــن للــرشكات املؤسســة يف مركــز قطــر للمــال  ًرا تنظيمًيــا جاذبًــا.  يوفــر مركــز قطــر للمــال بيئــة عمــل قويــة ومســتقرة، ويوفــر إطــا
يــي: االســتفادة ممــا 

ملكية أجنبية تصل إىل %100  

اسرتداد كامل األرباح  

يضــم؛  ر القانــوين ملركــز قطــر للمــال إىل القانــون العــام اإلنجلــزي، ويســعى جاهــًدا للتوافــق مــع أفضــل املمارســات. وهــو  يســتند اإلطــا
يقــة تشــاركية واســتباقية، حيــث  محكمــة مســتقلة وهيئــة تنظيميــة ومركــًزا لتســوية املنازعــات. ويُجــرى وضــع الترشيعــات والسياســات بطر
يتــم استشــارة جميــع أصحــاب املصلحــة، بمــا يف ذلــك رشكات مركــز قطــر للمــال، بشــكل غــري رســمي وبشــكل رســمي، حــول الترشيعــات 

والسياســات واألمــور األخــرى الجديــدة أو املنقحــة.

يًدا لتسوية نزاعات العمل، ومعتمًدا من منظمة العمل الدولية. يًا فر ر يمتلك مركز قطر للمال مركًزا إدا

هيئة املناطق الحرة يف قطر 

يف  واســعة مــن الــرشكات، مــع الرتكــز عــى الــرشكات العاملــة  ــح هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر إمكانيــة الرشاكــة مــع مجموعــة  تتي
القطاعــات الرئيســية الــي تتمتــع دولــة قطــر فيهــا بعــروض قيمــة قويــة، مثــل: اللوجســتيات والكيماويــات والتكنولوجيــا الناشــئة. وتشــمل 

يــي: الحوافــز املقدمــة للمســتثمرين مــا 

ملكية أجنبية بنسبة %100  

ية رسوم جمركية صفر  

توفر هيئة املناطق الحرة يف قطر للمستثمرين املحتملني الدعم الرئيي، بما فيه:

ية ية قوية للبيانات وقوانني امللكية الفكر حما  

خيارات قطع األرايض املبنية مسبًقا واملبنية ذاتًيا  

املكاتب الجاهزة  
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يلزم تقديم الوثائق التالية: بالنسبة لألفراد املشاركني بالرشكة، 

الرتاخيص األولية املقررة الي سيتم الحصول عليها من الجهات املختصة ملزاولة النشاط )إلزامي(  

خطة عمل تتعلق باملرشوع، يف طلب ترخيص االستثمار غري القطري )إلزامي(  

ز السفر )لغري املقيمني( ية )للمقيمني( وصورة من جوا صورة من الهوية القطر  

شهادة حسن سرية وسلوك، مصدقة بواسطة الجهات املختصة يف دولة املوطن ملقدم الطلب،  
يتعلق األمر باملقيمني )إلزامي(   أو دولة قطر، عندما 

سرية ذاتية توضح الخرة املهنية وشهادة تعليمية )تعتمد الشهادة التعليمية من الجهات املختصة( )إلزامي(  

يــق »مركــز اســتثمر يف قطــر«  يجــب عــى مقدمــي الطلبــات تقديــم الطلــب إلكرتونًيــا، أو عــن طر بمجــرد إكمــال املتطلبــات الســابقة، 
يراجــع »مركــز اســتثمر يف قطــر« الطلــب ويقيّمــه. ويُحــال الطلــب مــع توصيــة أوليــة  بــوزارة التجــارة والصناعــة، بمدينــة لوســيل.  الكائــن 

يُصــدر الســجل التجــاري. يــر التجــارة والصناعــة للتصديــق عليــه، يف حــال التصديــق عليــه،  إىل مكتــب وز

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

ــح التنظيميــة لواحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا املرشوعــات والــرشكات الناشــئة، املنشــأة بواســطة املنصــة. كمــا توفــر واحــة  تنظــم اللوائ
يــة وحوافــز الرســوم الجمركيــة واألمــوال املقابلــة وإعانــات دعــم البنيــة  قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا للمســتثمرين خدمــات مــا بعــد الرعا

 عــن التمويــل الحكومــي واالســتثمارات املشــرتكة مــع مســتثمرين مســتقلني.
ً

التحتيــة، فضــال

يي: تشمل الحوافز املقدمة للمستثمرين ما 

ملكية أجنبية بنسبة %100  

ية وتخصيص املساحة اإلعفاءات من الرسوم املمكنة؛ التخفيضات اإليجار  

فريق متخصص لتقديم املساعدة يف املواءمة والرتويج  

يع التقنية األسهم املتاحة من خالل صندوق تمويل املشار  

تُقدم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا مجموعة واسعة من البىن التحتية الداعمة للرشكات القائمة، منها:

ر الساعة، مع أنظمة مراقبة بالفيديو وتحكم بالوصول توفري األمن للموقع واملبىن عى مدا  

شبكة ألياف ضوئية متقدمة ووصول إىل خدمة واي-فاي مجانية يف املناطق املشرتكة  

مقهى ومطعم وبنك وصناديق بريد يف املوقع  

مركز بيانات من املستوى الثالث يف املوقع، مع خدمات االستضافة والخدمات السحابية  

غرف اجتماعات ومرافق مؤتمرات، مزودة بأنظمة سمعية وبرية متطورة  

حوايل 1500 مكان لوقوف السيارات   

خدمات إدارة املرافق  

مكتب خدمات املستأجر  

إجراءات التقدم والتسجيل
وزارة التجارة والصناعة 

ينطوي تسجيل الرشكة لدى وزارة التجارة والصناعة عى إكمال مجموعة من املتطلبات، لكٍل من الرشكة واألفراد املعنيني.

يلزم تقديم الوثائق التالية: بالنسبة للرشكات، 

الرتاخيص األولية الالزمة للقيام بالنشاط بواسطة السلطات املختصة )إلزامي(  

نموذج خطة عمل املرشوع  

نسخة من عقد التأسيس والنظام األسايس، مصدقة ومرتجمة للغة العربية )إلزامي(  

صورة من السجل التجاري للمقر الرئيي، مصدقة بواسطة الجهات املختصة ومرتجمة للغة العربية )إلزامي(  

نسخة من السجل التجاري لألفرع، مصدقة بواسطة الجهات املختصة ومرتجمة للغة العربية )إلزامي(  

املتطلبات

العملية

2. نموذج املرشوع1. الرخصة
3. عقد التأسيس
باللغتني العربية 

واإلنجلزيية

4. السجل التجاري 
باللغتني العربية 

واإلنجلزيية

التصديقاإلحالةاملراجعة والتقييم الطلب

1. إلكرتونًيا عرب املوقع اإللكرتوين 

/https://invest.qa

رة التجارة  2. اإلحالة إىل وزا
والصناعة

رابط طلب التأسيس عرب  استالم 

اإلنرتنت وأكمل النموذج

رة التجارة  يُرسل الطلب إىل وزا

والصناعة بتوصية أولية

ر السجل  يُصدَّ يف حالة املوافقة، 

التجاري
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مركز قطر للمال

ــر العالقــات  يقــوم مدي ــة التقــّدم بطلــب. بمجــرد تقديمــه،  ي يقتــي إنشــاء رشكــة يف مركــز قطــر للمــال مــن الرشكــة املتقدمــة يف البدا
ــات: ــدء العملي ــة التســجيل، والحصــول عــى الرتخيــص، وب ــرشكات املتقدمــة خــالل عملي املختــص بدعــم ال

امأل استمارة البدء املوجزة للمساعدة يف توصيلك بعضو تطوير األعمال املناسب  

بمجرد املوافقة عى استمارتك املوجزة األولية، سُيعاد توجيهك إلنشاء حساب وإكمال تقديمك عر اإلنرتنت  

احصل عى موافقة عى رخصتك، وسدد الرسوم السنوية  

النشاط التجاري اآلن مسجل ونشط  

املتطلبات

العملية

1. النظام األسايس للرشكة 

ر وموافقة )نموذج(/ إقرا
ر مجلس اإلدارة 2. قرا

)نموذج(

4. مستندات التأسيس 

للمؤسس
3. شهادة التأسيس

التصديقالرخصةالطلب

رابط طلب التأسيس عرب  استالم 

اإلنرتنت وأكمل النموذج

احصل عىل الرخصة وابدأ 

العمليات

احصل عىل التصديق عىل 

رخصتك وسدد الرسوم السنوية

امأل نموذًجا إلكرتونًيا عرب املوقع 
اإللكرتوين

/https://qfz.gov.qa /

/apply

عند تلقي استفسارك، سيتصل بك 
أحد أعضاء فريق تطوير األعمال 

ملناقشة خططك بمزيد من 
التفاصيل

ستقرر هيئة املناطق الحرة يف قطر 
ما إذا كانت خطة عملك املقرتحة 

مؤهلة للمناطق الحرة

سزتودك هيئة املنطقة الحرة 
يف قطر باستمارة طلب رسمية 

لتقديمها مع رسوم طلب 
الرتخيص

نموذج عرب اإلنرتنت

الرتخيص والتصديقاألهليةاالتصال واملناقشةنموذج عرب اإلنرتنت

امأل نموذًجا إلكرتونًيا عرب املوقع 
اإللكرتوين

https://eservices.qfc.qa/
/register

هيئة املناطق الحرة يف قطر

يــة إكمــال اســتبيان عــر اإلنرتنــت، عــر املوقــع  يقتــي إنشــاء رشكــة يف هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر مــن الــرشكات املتقدمــة يف البدا
يــق تطويــر األعمــال يف هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر  اإللكــرتوين لهيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر. بمجــرد إكمالــه، ســيقوم أحــد أعضــاء فر
ــة املناطــق الحــرة يف قطــر مــا إذا كانــت خطــة  ــل. ســتقرر هيئ باالتصــال بالــرشكات املتقدمــة، ملناقشــة خطــط الرشكــة املتقدمــة بالتفصي
العمــل املقرتحــة للرشكــة املتقدمــة مؤهلــة للمناطــق الحــرة، إن كانــت مؤهلــة، ســتوفر هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر نمــوذج طلــب رســمي، 

يُقــّدم مــع رســوم طلــب الرتخيــص. عــى أن 

العملية

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

ينطــوي إنشــاء رشكــة لــدى واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا عــى خطوتــني. تنطــوي الخطــوة األوىل عــى تقديــم طلــب مبــديئ إىل إدارة 
يجــب تقديــم الطلــب الثــاين مــى نجحــت الرشكــة املحتمــل الرتخيــص لهــا، وفًقــا  واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، متبوًعــا بطلــب الحــق. 

ــح، بتأســيس رشكــة ذات مســؤولية محــدودة أو يف التســجيل كفــرع لرشكــة يف الخــارج. للوائ

يجــب عــى الــرشكات املتقدمــة تزويــد إدارة واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا بخطــة تطويــر ومعلومــات ماليــة أخــرى ذات صلــة بواســطة 
يتعلــق بالســنوات الثــالث األوىل مــن تشــغيلها. ســتقيّم واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا بعــد ذلــك  الرشكــة املحتمــل الرتخيــص لهــا، فيمــا 

املــوارد املاليــة وغريهــا مــن رأس املــال لــكل رشكــة متقدمــة عــى هــذا األســاس.

عند اختيار الرشكات، ستقيّم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا الرشكات املتقدمة املحتملة وفًقا للعوامل التالية:

األهداف

أهداف الرشكة املتقدمة وأنشطتها املقرتحة وتوافقها مع أهداف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
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املوارد التقنية

بــه، ال ســيما عــدد موظفيهــا ومتعهديهــا ومؤهالتهــم،  يتعلــق بالعمــل الــذي مــن املقــرر أن تقــوم  املــوارد التقنيــة للرشكــة املتقدمــة فيمــا 
ومجــاالت خرتهــا الحاليــة واملقرتحــة، وخرتهــا وعملياتهــا ومرافقهــا ومعداتهــا التقنيــة والعلميــة والبحثيــة، ومصادرهــا املعلوماتيــة.

املوارد املالية

املــوارد املاليــة وغريهــا مــن املــوارد الرأســمالية للرشكــة املتقدمــة، ال ســيما قدرتهــا عــى تمويــل أنشــطتها املقرتحــة مــن مواردهــا الخاصــة، 
يــري التكنولوجيــة املتقدمــة داخــل  وعــى إدارة مرافقهــا داخــل واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، وصيانتهــا وتحســينها وتكييفهــا مــع املعا

يجارهــا. واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا، وعــى الوفــاء بالزتاماتهــا بموجــب عقــد إ

اإلمكانية

إمكانات الرشكة املتقدمة:

القيام بالبحوث والتطوير  

تطبيق ملكيتها الفكرية عى الفرص املحلية  

يتعلق باملنتجات والخدمات والتقنيات والنظم الجديدة، وبيعها تصميم نماذج أولية وتطويرها وإنتاجها؛ فيما   

إقامة روابط ورشاكات مع جامعات املدينة التعليمية  

توفري التدريب و/أو الخدمات التعليمية لتلبية احتياجاتها الخاصة، أو احتياجات الرشكات/الرشكات املرخص لها املحلية األخرى  

ية األخرى ومستخدمي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تقديم خدمات الدعم الفين للمنظمات القطر  
ية املهنية ونقل التكنولوجيا ونرش املعلومات والبيانات( )ومنها؛ الخدمات االستشار  

يتم ذلك بواسطة املوردين املحليني( القيام بعمليات التصنيع يف موقع آخر، إما بنفسها، أو بموجب رخصة تصنيع )يُفضل أن   

توفري فرص عمل للمواطنني القطريني والحفاظ عليها، وتوسيع نطاق ومجاالت عملياتها  

يز الروة واالقتصاد والرفاهية االقتصادية والعلمية والتكنولوجية لدولة قطر بكاملها تعز  

يز تطوير واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وبيئاتها تعز  

يري القانونية واملعنوية واألخالقية املعا

يــري القانونيــة  يــة والتقنيــة املبينــة فيمــا ســبق، بالنظــر يف املعا ر يــري التجا قــد ترغــب واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا؛ عــالوة عــى املعا
ــا )بقــدر اإلمــكان عــى نحــو  ــه قــد ترغــب واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجي ــراه مناســًبا. ال ســيما أن ــة، عــى نحــو مــا ت ــة واألخالقي واملعنوي

يــي: معقــول( يف االطمئنــان إىل عــدم قيــام األنشــطة الحاليــة واملقرتحــة للرشكــة املتقدمــة، بمــا 

انتهاك أي أحكام أو ضوابط أو لوائح جنائية أو ترشيعية أو قانونية عامة  

تشكيل أي خطر أو تهديد عى املنشأة أو عى الرشكات األخرى املرخص لها أو مستخدمي واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا  

ح أو توجيهات بيئية أو تخطيطية أو صحية أو متعلقة بالسالمة أو التوظيف، انتهاك رشوط أي قوانني أو لوائ  
  أو غريها، معمول بها يف دولة قطر

انتهاك حقوق امللكية الفكرية ألي طرف ثالث  

التعارض مع رشوط العنوان املنطبقة يف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا   

عدم مراعاة البيئة االجتماعية والثقافية يف قطر؛ أو  

رتها أو الرشكات األخرى املرخص أو غري ذلك من إلحاق الرضر بسمعة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا أو إدا  

  لها أو مستخدميها

املتطلبات

العملية

يع األسهم بني املساهمني1. النظام األسايس 4. تأكيد الدفع الكامل لألسهم3. توز

التصديقالرخصةاملراجعةالطلب

أكمل جميع الطلبات واملستندات 
املطلوبة لنوع الرشكة أو فرعها أو 

الخدمة اليت ستقدمها يف واحة 
قطر للعلوم والتكنولوجيا، وقم 

بتقديمها

رابط طلب التأسيس عرب  استالم 
اإلنرتنت وأكمل النموذج

ية،  بعد استالم املوافقات الرضور
ر الرتخيص الخاص  سيتم إصدا

بك

وتوقيع عقد اإليجار

أنت اآلن جاهز لبدء عملياتك يف 
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
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2.4    عرض القيمة وخدمات املنصات
ــري دعــم مختلفــة، ملســاعدتهم يف إنشــاء  ــا وتداب ي بــة، مزا ــة ومرحِّ ية قوي ــح قطــر للمســتثمرين؛ يف ســياق رؤيتهــا إلنشــاء بيئــة اســتثمار تتي
ــح الــرشكات، الــي تعمــل يف مجموعــة واســعة مــن  يــا مــن أجــل من رشكاتهــم يف قطــر. توفــر جهــات الرتخيــص املختلفــة يف قطــر هــذه املزا
القطاعــات والصناعــات، الدعــم املطلــوب األكــر مالءمــة ودقــة. فيمــا يــي الكيانــات الخمســة الرئيســية الــي تعــرض مجموعــة واســعة مــن 

يــا وخدمــات الدعــم املــايل والرضيــيب والتنظيمــي: املزا

وزارة التجارة والصناعة 

يا الرضيبية، منها: يًضا للمستثمرين مجموعة واسعة من املزا توفر أ

اإلعفاء من رضيبة الدخل عى الرشكات  

اإلعفاء من الرسوم الجمركية عى واردات اآلالت واملعدات واملواد الخام واملواد شبه املصنعة  

ر. تشمل تدابري الدعم األخرى الي تقدمها وزارة التجارة والصناعة؛ اإلعانات املقدمة لإليجا

مركز قطر للمال 

يا الرضيبية لرشكاته املرخصة، منها: يسمح مركز قطر للمال بالتملك األجنيب الكامل )100%(، ويُقدم العديد من املزا

اإلعفاءات الرضيبية عى مركبات االستثمار والرشكات ذات األغراض الخاصة  

تأمني وإعادة تأمني وإدارة أصول بمعدالت ميرسة نسبتها %0  

الرشكات املؤهلة الي تشارك يف تنظيم كأس العامل لكرة القدم فيفا 2022 مؤهلة للحصول عى إعفاء رضييب   
يري( )رهًنا ببعض املعا  

يوفــر مركــز قطــر للمــال إعفــاءات مــن الرســوم للطلــب والرســوم الســنوية، كإعانــات لجميــع الــرشكات املســجلة لديــه. تتمتــع البيئــة  كمــا 
ــري الدعــم التنظيمــي، الــي  ــون العــام، وتســاعد تداب ــادئ القان ــة، وتســتند إىل مب ــري عاملي ي ــة بمركــز قطــر للمــال بمعا ــة والقانوني التنظيمي

ــح الهجــرة والتوظيــف. يقدمهــا مركــز قطــر للمــال، املســتثمرين يف التنقــل بــني لوائ

هيئة املناطق الحرة يف قطر

يا املالية، منها: توفر هيئة املناطق الحرة يف قطر مجموعة واسعة من املزا

معدل رضيبة صفر عى الرشكات   

عدم فرض رضيبة عى الدخل الفردي  

عدم فرض قيود عى إعادة رأس املال إىل الوطن  

ية  اتفاقية االزدواج الرضييب القطر  

ملكية أجنبية كاملة )%100(  

عدم فرض رسوم جمركية  

يــدة، منهــا الحصــول عــى التمويــل االســتثماري  يــا، توفــر هيئــة املناطــق الحــرة يف قطــر عــدًدا مــن خدمــات الدعــم الفر إضافــة إىل هــذه املزا
يــة البيانــات  )مثــل القــروض ذات الــرشوط التفضيليــة وتيســري القــروض(؛ والحســومات عــى األرايض واملرافــق، وقوانــني قويــة لحما

يــة. وامللكيــة الفكر

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

يًضــا بالتملــك األجنــيب الكامــل )100%(، وال تفــرض قيــوًدا عــى إعــادة رأس املــال واألربــاح إىل  تســمح واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا أ
الوطــن.

يي: تشمل بعض تدابري الدعم األخرى الي تقدمها واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ما 

اإلعفاء من رضيبة الدخل عى الرشكات  

اإلعفاء من رضيبة االسترياد  

ر التنازل عن الرسوم املمكنة؛ الخصومات عى التأجري وتخصيص املساحة )مثل، املبىن الخاص( خيا  

كما تُقدم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا حوافز مالية للمستثمرين  

ــال  ــر املنتجــات واملشــاركة يف رأس امل ــح لتطوي ــة للمســتثمرين، مــن خــالل من ــا حوافــز مالي يًض ــا أ ــوم التكنولوجي تقــّدم واحــة قطــر للعل
يع املراحــل املبكــرة. لبعــض مشــار

يادة األعمال الرشكات الصغرية واملتوسطة ور  3.4
يــادة األعمــال جــدول أعمــال التنميــة يف قطــر. نتيجــة لذلــك،  ر يتصــدر تطويــر قطــاع الــرشكات الصغــرية واملتوســطة الحجــم وتشــجيع 
ية. وتشــمل: توجــد العديــد مــن املؤسســات الرئيســية لوضــع سياســات مواتيــة وتوفــري التمويــل، وتقديــم الدعم االستشــاري لألعمال التجار

بنك قطر للتنمية

 تمتلكــه دولــة قطــر، ويقــع مقــره يف الدوحــة. ويقــدم البنــك مجموعــة متنوعــة مــن 
ً

 كامــال
ً

ــال بنــك قطــر للتنميــة هــو كيــان ممــول تموي
ــة للــرشكات الصغــرية  ــة وغــري املالي ــج املالي ــل الرام ــع االقتصــاد القطــري، مث ــة القطــاع الخــاص املحــي وتنوي ــي تدعــم تنمي ــج ال الرام
يــادة األعمــال إلنشــاء رشكــة جديــدة، إىل جانــب  ر يــب الشــباب القطــري وتوجيهــه بشــأن  ــج تدر واملتوســطة ذات القيمــة املضافــة، وبرام
يــني،  حلــول مختلفــة لدعــم التصنيــع والصــادرات املحليــة. كمــا يتــوىل بنــك التنميــة القطــري مســؤولية قــروض اإلســكان للمواطنــني القطر

ــا بموافقــات األطــراف ذات الصلــة.  رهًن

حاضنة قطر لألعمال 

يــة متعــددة االســتخدامات، وتقــدم خدمــات الدعــم ملســاعدة رواد  ر يــد لحضانــة األعمــال التجا حاضنــة قطــر لألعمــال هــي مركــز فر
ــج حاضنــة األعمــال  ــر مــرشوع تجــاري قائــم. ُصممــت برام يــد تطوي األعمــال والــرشكات الــي لديهــا فكــرة لبــدء مــرشوع تجــاري، أو تر
ــر واالحتضــان واالســتثمار والتواصــل. توفــر حاضنــة  ــق التطوي ي ــدء الــرشكات وتنميتهــا، عــن طر وخدماتهــا لتمكــني رواد األعمــال مــن ب
قطــر لألعمــال مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات، إمــا للبــدء يف تنفيــذ فكرتــك األوىل، أو تنميــة رشكــة قائمــة، بمــا يف ذلــك املســاحة والــورش 

الصناعيــة للتصنيــع الخفيــف وللتمويــل الــذيك والتمويــل والتوجيــه.

قطر سبورتستك

يع واإلرث  قطــر سبورتســتك هــو مــرشوع مشــرتك أطلقــه بنــك قطــر للتنميــة، تُشــّغله ســتارت أب بوتكامــب وتدعمــه اللجنــة العليــا للمشــار
ير زون« وقنــاة »يب إن ســبورت« ووزارة التجــارة والصناعــة. وهكــذا تحظــى الــرشكات الناشــئة  ومركــز قطــر للمــال ومؤسســة »أســبا
يُحــّدد املرشــحون  يــادة األعمــال يف قطــر. مــن خــالل برامــج الترسيــع،  ياضيــة ور املشــاركة يف برنامجنــا بدعــم كامــل بيئــة األلعــاب الر
ير زون يف قطــر، وهــي القلــب النابــض لأللعــاب الرياضية  املحتملــون، ويُشــجعوا عــى التســجيل يف الدوحــة، وتلقــي إرشــاد مكثــف يف أســبا

يف قطــر.
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حاضنة األعمال الرقمية

نشــئت حاضنــة األعمــال الرقميــة إلعطــاء دفعــة لالبتــكار يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف قطــر، ال ســيما بــني الشــباب، 
ُ
أ

يف املراحــل الحرجــة املبكــرة لبــدء عمــل تجــاري متعلــق بالتكنولوجيــا أو تنميتــه. تبحــث حاضنــة األعمــال الرقميــة بصــورة اســتباقية عــن 
يــز  يــة، مــن شــأنها أن تســاهم يف تعز ر يــن عــى تســخري التقنيــات الناشــئة إلنشــاء منتجــات أو حلــول أو خدمــات ابتكا رواد األعمــال القادر
يُمكنهــم   عــن مرشــدين 

ً
يًبــا، وتوجيًهــا، فضــال االقتصــاد الرقمــي لدولــة قطــر. وهــي توفــر مســاحات مكتبيــة مجانيــة، ودعًمــا تقنًيــا، وتدر

باألضــواء والعالقــات العامــة  بهــا الــرشكات الناشــئة، والتمتــع  مســاعدة الــرشكات الجديــدة عــى تفــادي العــرات املعتــادة الــي تقــع 
بصفتهــا جــزًءا مــن حاضنــة األعمــال الرقميــة. وســيتم اســتضافة الــرشكات الناشــئة الناجحــة الــي تتمتــع بقــدرات عــى النمــو واالرتقــاء، 

ــة. كمســتأجرين يف مجموعــة قطــر الرقميــة يف منطقــة مناطــق االقتصادي

سبورتس أكسيلرييتور

يعــدُّ  ياضيــة تحــت ســقف واحــد. وهــو  يجمــع نخبــة الــرشكات الر يــايض،  رائــد يف املجــال الر »ســبورتس أكســيلرييتور« هــو مركــز أعمــال 
ياضيــة عاملــي، مــن خــالل توفــري فــرص أعمــال  ر ســس لالســتفادة مــن مكانــة قطــر كمركــز أعمــال 

ُ
ير زون، أ قطاًعــا متخصًصــا ضمــن أســبا

يســتفيد »ســبورتس أكســيلرييتور« مــن الطــرق  يــني.  جديــدة للقطــاع الخــاص، وجــذب االســتثمار األجنــيب، وتنميــة رواد األعمــال القطر
يــة، تســتند عــى خــرات  ر التنظيميــة الــي تتبعهــا وزارة التجــارة والصناعــة ومركــز قطــر للمــال، لتوفــري بيئــة قويــة ومالئمــة لألعمــال التجا

ير. يــايض مــن مؤسســة أســبا القطــاع الر

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

تهــدف واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا إىل تقويــة القطــاع الخــاص واملســاهمة يف تنويــع االقتصــاد القطــري، مــن خــالل صنــدوق 
منتجاتهــا. توفــر واحــة قطــر للعلــوم والتكنولوجيــا التمويــل للــرشكات الصغــرية واملتوســطة والــرشكات الناشــئة الــي تطــور املنتجــات 
يــة الصحيــة وتكنولوجيــا املعلومــات(. والرعا والبيئــة  باحتياجــات الســوق املحليــة )مــع الرتكــز عــى الطاقــة  والخدمــات ذات الصلــة 

 5
األسئلة املتكررة
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األسئلة املتكررة  5

ملاذا قطر؟
يُمكن من خاللها تسجيل الرشكات وتشغيلها، وتشمل: تُمثل جهات الرتخيص يف قطر البيئات التنظيمية الي 

ر الفــرص املقدمــة للــرشكات، الــي تتطلــع إىل ترســيخ وجودهــا يف دولــة قطــر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، أو  ــع قطــر باســتمرا توسِّ
يــة ُممكنـّـة ومشــجعة ومواتيــة يف املنطقــة. ر توســيع وصولهــا لهــذه الــدول. ونفخــر بأنفســنا المتالكنــا أكــر بيئــة اقتصاديــة وتجا

يي: عند استثمارك يف قطر، ستتمتع بما 

تملك جزيئ يف رشكات املساهمة القطرية  

تملك بعض املمتلكات والوحدات السكنية يف املنتجعات  

رباح الرشكات لفرتات محددة مسبًقا ية أو رضائب عى أ ال توجد رسوم تصدير  

إعفاء من رضيبة الدخل ملدة 10 سنوات، وال توجد حصص كمية عى الواردات  

ال توجد حصص كمية عى الواردات وال رسوم جمركية عى اآلالت واملعدات  

ال توجد قيود عى تحويل األموال وتحويل األرباح إىل الخارج  

يع املشرتكة القدرة عى نقل امللكية إىل أي مستثمر آخر أو رشيك قطري يف حالة املشار  

ية  بنية تحتية عى أعى مستوى وتواصل وثيق بالعامل عر املواصالت الجوية والبحر  

مواهب متعددة الثقافات وقوانني متحررة السترياد العمالة املاهرة وغري املاهرة   

نمط حياة استثنايئ   

وغريه الكثري  

ية املتاحة للمستثمرين يف قطر؟ ما هي الفرص التجار
يُمكنــك االســتثمار يف جميــع القطاعــات. وبصفتــك كمســتثمر، ستســتمتع بوصــول رسيــع إىل األســواق واملورديــن الرائديــن، ال ســيما يف 

املجــاالت التاليــة:

السياحة  

الزراعة  

التصنيع  

الصحة  

التعليم  

ية الخدمات االستشار  

تكنولوجيا املعلومات   

تنمية املوارد الطبيعية واستغاللها  

والناشــئة عــى تحقيــق أهدافهــا  واملتوســطة  وداعمــة لــرواد األعمــال، تســاعد الــرشكات الصغــرية  بيئــة متطــورة  كمــا طــورت قطــر 
منتجــات. إىل  األفــكار  وتحويــل  وطموحاتهــا، 

ما هي الخدمات اليت تقدمونها للمساعدة يف إنشاء الرشكات؟

هل توجد أي رسوم؟

يــة. إضافــًة  ر بصفتنــا مقدًمــا لخدمــات الدعــم الرئيســية لحلــول االســتثمار يف الدولــة، فإننــا نعمــل معــك، عــن كثــب، لفهــم أهدافــك التجا
إىل ذلــك، نوصلــك باألشــخاص واملــوارد واملنصــات املناســبة، طــوال عمليــة االســتثمار، لضمــان نجاحــك طويــل األمــد يف قطــر واملنطقــة. 

ر وزاري وبــدء عمليــة التأســيس. يتــم تحصيــل أي رســوم إال بعــد صــدور قــرا لــن 

ما هي املناطق االقتصادية الخاصة واملجّمعات اللوجستية واملناطق الصناعية املتوفرة يف قطر؟

تُقــدم دولــة قطــر للمســتثمرين مجموعــة متنوعــة مــن الحلــول، مــع مراعــاة متطلبــات النجــاح طويــل األمــد. ويتضمــن ذلــك املناطــق 
ــن: ي ــة ومجمعــات التخز ــة واملجمعــات اللوجســتية واملناطــق الصناعي ــة الخاصــة التالي ي االقتصاد

رأس بوفنطاس - املنطقة الحرة باملطار

رائــدة يف عمليــات الشــحن والســفر  بعــد 6 كــم مــن مطــار حمــد الــدويل، ذي الصيــت العاملــي. بوصفهــا  تقــع رأس بوفنطــاس عــى 
بأعمالــك إىل آفــاق جديــدة. يرتقيــان  بوفنطــاس ومطــار حمــد الــدويل  رأس  والكفــاءة، اجعــل 

والتطبيقــات  والتكنولوجيــا  والخدمــات  والصناعــات الخفيفــة  واملنتجــات االســتهالكية  بهــا؛ اللوجســتيات  تتضمــن الصناعــات املــوىص 
الصيدالنيــة. واملســتحرضات 

أم الحول - املنطقة الحرة بامليناء

ــح املنطقــة الحــرة بــأم الحــول؛ وهــي منطقــة حــرة تغطــي مســاحة 34 كــم2، بالقــرب مــن مينــاء حمــد، وهــو أكــر املــوائن  مــن املقــرر أن تصب
رئيســًيا يف واردات وصــادرات قطــر. فهــي توفــر ثــروة مــن املــوارد والتواصــل، وتســتحوذ بالفعــل عــى 27 يف   

ً
الخــرضاء يف العــامل، عامــال

يــد العاملــي. تتضمــن الصناعــات  املائــة مــن التجــارة يف منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. اســتثمر هنــا لتحســني سلســلتك مــن التور
يــة والبوليمــرات والبالســتيك والتصنيــع املتقــدم واللوجســتيات. املــوىص بهــا؛ الصناعــات البحر

منطقة الكرعانة الصناعية

بــو ســمرة.  يــق بــني الدوحــة وأ منطقــة الكرعانــة هــي منطقــة صناعيــة، تبلــغ مســاحتها 48 كــم2، وتحتــل موقًعــا متمــًزا يف منتصــف الطر
ســيوفر لــك اختيــار موقعــك يف منطقــة الكرعانــة، الــي تتمتــع بإمكانيــة وصــول إىل أكــر مــن 100 مليــون عميــل، البنيــة التحتيــة الــي تحتاجهــا 

لخدمــة األســواق العامليــة بنجــاح.

منطقة مسيعيد الصناعية

ر املنطقــة الصناعيــة، وعــى بعــد 40 كــم جنــوب الدوحــة، مركــًزا  تُعــد منطقــة مســيعيد الصناعيــة، الــي تقــع يف موقــع اســرتاتيجي بجــوا
ــاء األوليــة. ــات واألســمدة وورش العمــل ومــواد البن ــر النفــط والبرتوكيماوي ي ــد مــن الصناعــات، مثــل تكر للعدي

منطقة جري السمر اللوجستية

يع السلع واملواد بًرا يف جميع أنحاء قطر، واملنطقة ككل. ُصممت منطقة جري السمر اللوجستية لتوز

منطقة بركة العوامر اللوجستية

ر بنــاء صــاالت العــرض الخاصــة بهــا ومكاتبهــا  تُعــد منطقــة بركــة العوامــر مثاليــة للــرشكات الــي تتطلــع إىل بنــاء منشــآتها الخاصــة، مــع خيــا
وأماكــن ســكن عمالهــا يف قطــع األرض. تختلــف قطــع األرايض املعروضــة يف الحجــم، وتبــدأ مــن مســاحة 1000 م2.

منطقة أبا الصليل اللوجستية 

رئيســية، وتوفــر للمســتثمرين بيئــة خصبــة إلنمــاء أعمالهــم، والبنيــة  ــا الصليــل اللوجســتية بصفتهــا منطقــة لوجســتية  ب تعمــل منطقــة أ
يع الصغــرية، حيــث أنهــا توفــر قطًعــا مــن األرايض ذات أحجــام  التحتيــة املطلوبــة لتلبيــة احتياجاتهــم. وتُعــد هــذه املنطقــة مثاليــة للمشــار

مناســبة لهــذا النــوع.

منطقة الوكرة اللوجستية

يــد فعالــة ومســتدامة وحديثــة مــن الســلع  تُعــد منطقــة الوكــرة اللوجســتية واحــدة مــن عــدة مرافــق لوجســتية، تُــروج لسلســلة تور
واملــواد، يف جميــع أنحــاء قطــر.



71 70

دليــل االستثمــار

النظام الرضييب يف قطر

يُعــد النظــام الرضيــيب يف قطــر نظاًمــا تنافســًيا ودقيًقــا. ويبلــغ املعــدل الرضيــيب عــرشة يف املائــة )10%( مــن إجمــايل دخــل الرشكــة يف الدولة، 
ر  ــة للخصــم، ويمكــن ترحيــل الخســائر لفــرتة تصــل إىل ثــالث ســنوات مــن اإلقــرا ــة قابل ي ــة العاد ي ر تدفــع ســنويًا. وتكــون التكاليــف التجا

الرضيــيب )املحاســيب( األصــي.

يمكنين تسجيل رشكة يف قطر بدون رشيك محيل؟ هل 

ر بهــا، بمســاهمة يف رأس املــال تصــل إىل  يجــوز لــك بموجــب أحــكام القانــون القطــري االســتثمار يف جميــع القطاعــات املســموح باالســتثما
يــر التجــارة والصناعــة. يادتهــا إىل مائــة يف املائــة )100%(، بنــاًء عــى موافقــة وز ربعــني يف املائــة )49%(، والــي يمكــن ز تســعة وأ

كيف أقوم بتأسيس رشكة يف قطر، وما هي خيارايت؟

يملكهــا  يُمكنــك يف قطــر تأســيس أي مــن الكيانــات القانونيــة التاليــة؛ رشكــة ذات مســؤولية محــدودة، رشكــة ذات مســؤولية محــدودة 
شــخص واحــد، رشاكــة ذات مســؤولية محــدودة، رشكــة مســاهمة عامــة، رشكــة مســاهمة خاصــة. وألغــراض تبســيط عمليــة التســجيل، 
وضعــت وزارة التجــارة والصناعــة نظاًمــا جديــًدا ملعالجــة طلبــات االســتثمار مــن خــالل التقديــم اإللكــرتوين عــر اإلنرتنت للنمــاذج املطلوبة.

يمكنين مبارشة عميل يف قطر؟ ما هي الرتاخيص املطلوبة؟ مىت 

يمكنــك الــرشوع يف مرشوعــك التجــاري عقــب موافقــة اإلدارة املختصــة يف وزارة التجــارة والصناعــة، والحصــول عــى الســجل التجــاري 
رٍ بشــأن طلبــك، يف غضــون خمســة عــرش )15( يوًمــا  والرخصــة مــن الهيئــات املختصــة. يمكنــك توقــع توصــل وزارة التجــارة والصناعــة لقــرا

ــخ اســتالم املســتندات املطلوبــة. ي ر مــن تا

يوجد أي رسوم؟ يمكنكم مساعديت يف تأسيس عميل؟ هل  كيف 

بصفتنــا مصــدر شــامل ملعلومــات االســتثمار يف الدولــة، نقــوم بالعمــل معــك عــن كثــب لفهــم أهــداف عملــك التجــاري. إضافــة إىل ذلــك، 
يتــم  نعرفــك عــى األشــخاص واملــوارد واملنصــات املناســبة، طــوال عمليــة االســتثمار، لضمــان نجاحــك طويــل األمــد يف قطــر واملنطقــة. لــن 

ر الــوزاري، وبــدء عمليــة التأســيس. محاســبتك، إال بعــد صــدور القــرا

يد عن االستثمار يف قطر؟ يمكنين معرفة املز كيف 

تواصل معنا، ويسعدنا اإلجابة عى جميع أسئلتكم وتزويدكم باملعلومات املطلوبة.
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6
جهات االتصال

جهات االتصال  6

ج االستثمار يف قطر وكالة تروي

برج تورنادو، الطابق 13
صندوق الربيد 11381

الدوحة قطر

هاتف : 7505 4496 974+
فاكس : 7676 4496 974+

info@invest.qa :يد إلكرتوين بر

www.invest.qa

منصات الرتخيص

رة التجارة والصناعة وزا

الطابق األول
مدينة لوسيل، قطر

مركز االتصال )للمستثمرين املحليني(: 16001
هاتف: 344 40423 974+

investinqatar@moci.gov.qa :يد إلكرتوين بر

www.moci.gov.qa

هيئة املناطق الحرة يف قطر

مبىن األمانة العامة ملجلس الوزراء

الطابق 6
ص. ب. 258
الدوحة، قطر

investors@qfz.gov.qa :يد إلكرتوين بر

www.fza.gov.qa/contact
www.fza.gov.qa

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
املدينة التعليمية

ص.ب. 210000

هاتف: 7070 4454 974+
+974 4454 7077          
فاكس: 7011 4454 974+

info@qstp.org.qa :يد إلكرتوين بر

 www.qstp.org.qa 

مركز قطر للمال

برج مركز قطر للمال 1، الطابق 19
)مقابل مول سييت سنرت، الخليج الغريب(

ص.ب. 23245
الدوحة، قطر

هاتف: 7777 4496 974+
فاكس: 7676 4496 974+

contact@qfc.qa :يد إلكرتوين بر

www.invest.qa
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الهيئة العامة للجمارك
www.customs.gov.qa

مؤسسة حمد الطبية
www.hmc.org.qa

استثمر قطر
www.invest.qa

كهرماء
www.km.com.qa

ية والعمل والشؤون االجتماعية ر رة التنمية اإلدا وزا
www.adlsa.gov.qa

رة التجارة والصناعة وزا
www.moci.gov.qa

رة الثقافة والرياضة وزا
www.mocs.gov.qa

رة املالية وزا
www.mof.gov.qa

رة الخارجية وزا
www.mofa.gov.qa

رة الداخلية وزا
www.moi.gov.qa

رة العدل وزا
www.moj.gov.qa

رة البلدية والبيئة وزا
www.mme.gov.qa

رة الصحة العامة وزا
www.moph.gov.qa

رة املواصالت واالتصاالت وزا
www.ictqatar.qa

املجلس الوطين للسياحة
www.visitqatar.qa/NationalTourismCouncil

دائرة التخطيط واإلحصاء
www.psa.gov.qa

هيئة األشغال العامة
www.ashghal.gov.qa

غرفة قطر
www.qatarchamber.com

مرصف قطر املركزي
www.qcb.gov.qa

مناطق قطر االقتصادية
www.manateq.qa

بوابة حكومة قطر اإللكرتونية
www.gov.qa

هيئة تنظيم مركز قطر للمال
www.qfcra.co

جهاز قطر لالستثمار
www.qia.qa

ية البحث العلمي الصندوق القطري لرعا
www.qnrf.org

رؤية قطر الوطنية 2030
https://www.gco.gov.qa/wp-

GCO-/09/2016/content/uploads
QNV-English.pdf

اللجنة األوملبية القطرية
www.olympic.qa

قطر للبرتول
www.qp.com.qa

تسمو قطر الذكية
www.tasmu.gov.qa

توطني
www.tawteen.com.qa

رة الرتبية والتعليم العايل وزا
www.edu.gov.qa

البنك الدويل
https://thedocs.worldbank.org/en/

6853dd5c93a231b05c90c7a1fd/doc
mpo--14/original/0280012021-7ac5b4

  pdf.qatar-qat-kcm4-sm21
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دليــل االستثمــار

ج االستثمار يف قطر وكالة تروي
ج تورنادو، الطابق 13 بر

ص. 11381، الدوحة، قطر
يد من املعلومات، ال ترتددوا يف االتصال بنا عىل ملز

info@invest.qa 
www.invest.qa

جميع الحقوق محفوظة © وكالة ترويج االستثمار يف قطر ذ.م.م

يف  ج االستثمار  وكالة تروي بإذن مكتوب مسبق من  خ هذه الوثيقة، كلًيا أو جزئًيا، إال  يجوز نس إخالء مسؤولية: ال 
ج االستثمار يف قطر ذ.م.م أي مسؤولية  قطر. تُستخدم هذه الوثيقة ألغراض اإلعالم فقط، وال تتحمل وكالة تروي
يف هذه  بها. قد تكون أي من املعلومات الواردة  قد تنشأ نتيجة ألي أخطاء أو سهو أو ذكر معلومات غري دقيقة 
خ نرشها، وعليه قد ال تكون محدثة أو صحيحة أو كاملة. ال تشكل املعلومات الواردة يف  ي الوثيقة قد تغّريت منذ تار

يجب استخدامها كأساس ألي قرار تجاري أو استثماري. ًرا أو رضيبة أو مشورة قانونية، وال  هذه الوثيقة استثما

دليـــل االستثمــــار

ينــايــر 2021


