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حقائق أساسية عن
 سوق السياحة يف قطر

 بحجم استثامرات ٥٫٥ مليار دوالر أمرييك

املصدر: مجلس السياحة والسفر العاملي

تطوير البنية التحتية الداعمة للسياحةتطوير خيارات الرتفيه الحرضيتطوير املنتجات السياحية

استثامرات عرب مرشوعات قومية رائدة



ال غنى عن مجموعة متنوعة من الخدمات املهنية والتجارية حتى تصبح قطر وجهًة عامليًة لألنشطة الرتفيهية والثقافية
واالجتامعات واملؤمترات واملناسبات واملعارض.

إدارة الفعاليات
 إعداد ودعم وإدارة فعاليات وبرامج ترفيهية وأنشطة 	 

تركّز عىل األرسة يف مركز الدوحة للمعارض واملؤمترات

 إدارة فعاليات املهرجانات واملؤمترات واالحتفاالت 	 
والحفالت الرسمية والحفالت املوسيقية واالجتامعات

إدارة املنشآت
 تطوير مركز الدوحة للمعارض القديم، وإدارته 	 

وتشغيله ليصبح مركزاً ترفيهياً للعائالت يتوافق مع 
املعايري العاملية

تطوير وتشغيل املخيامت الصحراوية الفاخرة	 

 تشغيل املرايس الجديدة يف لوسيل ومرايس املراكب 	 
الرشاعية الحالية بالكورنيش

تطوير وتشغيل منتجعات صديقة للبيئة	 

تطوير وتشغيل مدن مالٍه للعائالت	 

 إدارة مرافق املراكز الرتفيهية ومدن املالهي والحدائق 	 
املائية واملنتجعات ومراكز الزائرين

خدمات املوارد البرشية 
والتدريب

خدمات تدريب املواهب يف قطاع الضيافة	 

األنشطة التسويقية
تسويق املؤمترات والفعاليات العاملية	 

 التسويق وإدارة العالمات التجارية بالنسبة للرشكات 	 
السياحية العاملية

الخدمات االستشارية
 تقديم االستشارات فيام يتعلق بإقامة املهرجانات 	 

والفعاليات الثقافية والرتويج لها، من أجل التشجيع 
عىل تطوير املواهب الفنية املحلية

 إعداد تجارب تفاعلية وُملِهمة للزوار لساحات 	 
املعارض املؤقتة والدامئة يف متحف قطر الوطني 

ومتحف األطفال القادم و"مطاحن الفن".

 خدمات استشارية تتعلق بالعناية املتحفية 	 
بالنسبة ملتحف األطفال و"مطاحن الفن"

األنشطة اللوجيستية
مزوِّد عاملي لخدمات لوجيستية السفر	 



ملاذا قطر؟

وفرة يف املساحات املكتبية عالية الجودة بأسعار عالية التنافسية	 

  سهولة انتقال العاملني عرب مطار حمد الدويل الذي يُعد واحداً من أفضل	 
١٠ مطارات عىل مستوى العامل

نظام تعليمي متعدد الثقافات عىل أعىل مستوى	 

أسلوب حياة من بني األفضل عىل مستوى العامل	 

الدولة األوىل عاملياً يف سهولة دفع الرضائب	 

بيئة اقتصاد كيل قوية ذات سجل ضخم حافل باالستثامرات الداخلية وتنمية املجتمعات	 

سوق عمل عايل الكفاءة يتمتع بحوافز هائلة الجتذاب املواهب واإلبقاء عليها	 

  تنامي قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واالتصاالت عن بُعد، نظراً لإلنفاق	 
الحكومي الكثيف فيه



ملاذا مركز قطر للامل؟

إمكانية االستفادة من فرص األنشطة السياحية التي تقدمها دولة قطر	 

مزايا مزاولة العمل يف قطر مع ملكية أجنبية بنسبة تصل إىل ١٠٠%	 

  إمكانية االستفادة من مجموعة مكاتب مركز قطر للامل )الدرجات "أ" و"ب" و"ج"(	 
عىل مستوى الدوحة

مزايا مزاولة العمل يف بيئة عمل قانونية آمنة استناداً إىل القانون العام اإلنجليزي	 

منظومة قانونية ُمتقنة اإلعداد مشهوٌد لها بالكفاءة والشفافية	 

  إمكانية االستفادة من أسعار رضيبية مشجعة جداً بنسبة رضيبة ١٠% فقط	 
 عىل األرباح املحلية، كام تخضع معظم النفقات للتخفيضات الرضيبية ويُسمح

برتحيل الخسائر الرضيبية بال حدود

ال رضائب مستقطعة عىل حصص األرباح والفوائد والعوائد والرسوم اإلدارية	 



هل أنتم مستعدون لالنطالق بأعاملكم إىل مستويات متقدمة؟

تواصلوا معنا اليوم.

qfc.qa contact@qfc.qa +٧٧٧٧ ٤٤٩٦ ٩٧٤


