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حقائق أساسية عن
 سوق الرعاية الصحية يف قطر

 بحجم استثامرات ٥٫٨ مليار دوالر أمرييك

 ١٤
ً مركزاً تشخيصياً وعالجياً جديدا

٥٢ منشأة
 مدرجة بخطط التطوير

٥ مستشفيات
 مدرجة بخطط التوسعة

٣٨٫٣ مليون
 زيارة للعيادات الخارجية

 بحلول عام ٢٠٣٣

 ٢٠٠
صيدلية

٤٠٠ ألف
 زيارة للمرىض املقيمني

 بحلول عام ٢٠٣٣

املصدر: تقرير ألنب كابيتال عن قطاع الرعاية الصحية

استثامرات عرب مرشوعات قومية رائدة



تكنولوجيا  املعلومات 
واالتصاالت

 الخدمات املرتبطة بإنشاء مركز طبي جديد يتسع 	 
لعدد ٥٠٠ رسير

 الخدمات املرتبطة بزيادة أطقم التمريض املحرتفة 	 
وزيادة سعة األَِرسَّة لكبار السن

 الخدمات املرتبطة مبستشفيات األطفال	 
 والنساء الجديدة

 الخدمات املرتبطة بتوسيع نطاق املنشآت املوجودة 	 
SML ملجتمع

الخدمات املرتبطة بزيادة سعة مرافق األطفال	 

 تركيب البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف مرافق 	 
االستشفاء الداخيل

إدارة املنشآت
 إدارة وصيانة ِقطع األثاث والتجهيزات واملعدات يف 	 

عة والحديثة اإلنشاء مرافق الرعاية الصحية املوسَّ

 إدارة كل ما يتعلق باللياقة يف مراكز الصحة واللياقة 	 
)جيم، وسبا، وما إىل ذلك(

االستشارات اللوجيستية
 التخطيط اللوجيستي للصيدليات الجديدة مبا	 

 يتوافق مع إسرتاتيجية الصيدليات املجتمعية

خدمات الرعاية الصحية 
والخدمات الطبية

 خدمات إدارة املستشفيات بالنسبة ملرافق الرعاية 	 
الصحية الحديثة اإلنشاء

 خدمات دعم املستشفيات بالنسبة ملرافق الرعاية	 
عة والحديثة اإلنشاء )عىل سبيل املثال،   الصحية املوسَّ

خدمات خروج املرىض من املستشفى، ومتابعة 
املرىض عن بُعد، وحاالت املرىض الخارجيني، والتطبيب

 عن بُعد، وغري ذلك(

 الخدمات التشخيصية والعالجية ملرافق الرعاية الصحية 	 
عة والحديثة اإلنشاء )املعلومات العيادية، والسجالت  املوسَّ

الصحية اإللكرتونية، ودعم اتخاذ القرارات العيادية، 
وتحسني العمليات، وغري ذلك(

خدمات التصميم املعامري
تصميم املراكز الصحية	 

تصميم مراكز الصحة واللياقة	 

تصميم الصيدليات	 

تصميم منشآت الصحة العقلية	 

تصميم املراكز التشخيصية والعالجية	 

ال غنى عن مجموعة متنوعة من الخدمات املهنية والتجارية 
من أجل توفري وتشغيل منظومة رعاية صحية شاملة.



ملاذا قطر؟

وفرة يف املساحات املكتبية عالية الجودة بأسعار شديدة 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 الرعاية الصحية 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


