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 «مهدی نجات نیا »  
 عضً مجمع متخصصیه ایران•
 عضً اوجمه ديستی ایران ي عراق•
 عضً اوجمه بازرگاوی علمی ایران •
 سالٍ تجارت با  کطًر عراق   13متخصص •
 عضً کاوًن داوص آمًختگان التصاد ایران•
 فًق لیساوس مذیریت بازاریابی از داوطگاٌ تُران•
 مذرس ديرٌ َای تخصصی اتالُای بازرگاوی ایران•
 مذرس داوطگاٌ علمی کاربردی ضعبٍ بازرگاوی تُران•
 کتاب جامع ي کاربردی در حًزٌ يريد بٍ بازار عراق 2مًلف •
 سالٍ صادراتی کطًر در يزارت صىعت معذن ي تجارت 20کارضىاس •
 َمایص تخصصی در حًزٌ تجارت با کطًر عراق ي لطر 123برگسارکىىذٌ •
 سالٍ در بغذاد 5يابستٍ بازگاوی سابك سفارت  ایران در عراق با سابمٍ حضًر •
 َسار ضرکت تًلیذی بازرگاوی جُت صادرات بٍ عراق ي لطر 8000مطايرٌ حذيد •
 مذرس سمیىارَای مرکس آمًزش بازرگاوی مًسسٍ مطالعات ي پژيَطُای بازرگاوی•
  مذرس کارگاَُای آمًزضی صادرات بٍ عراق  ي لطر در ضُرکُای صىعتی ي پارکُای فىايری•

 
 



 فْرست هطالة

 سلیقه مصرف کنندگان 

سفر ، اقامت و ویزا 

 نمایشگاههای قطر 

 جام جهانی 2022رویداد 

راهکارهای بازاریابی و فروش 
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اطالعات جغرافیایی 

 اطالعات سیاسی 

اطالعات اقتصادی 

 روابط تجاری ایران و قطر 

امور گمرکی  و استاندارد 

 امور بانکی و بولی 

 

 



    ٍيژگي ّاي جغرافيايي ٍ جوعيتي

 (هیلیَى ًفط ذاضجی   2ّعاض ًفط لغطی ٍ  300) هیلیَى ًفط 2/3 :   جوعيت  
2.27: ًطخ ضضس جوؼیت% 
 97.3:ًطخ تاسَازی% 
 سال 70.85: هتَسظ ػوط 
 سال33: هتَسظ سي جوؼیت 

 
ٍ تاحسٍزی ( زض هساضس تسضیس هی ضَز ) ػطتی ٍ اًگلیسی  :زتاى رسوي 

 فاضسی 
 

 لغطی % 11.6غیط لغطی ٍ % 88.4 : ًژاد 
 (2017): اللیتْا 
25٪ٌّسی 
17/3٪ ًپالی 
12/1٪ لغطی 
10/7٪ تٌگالزضی 
10٪ فیلیپیٌی 
5/6٪ سطیالًىایی 
4/8٪ پاوستاًی 
1/3٪ ایطاًی 
13/2٪ زیگط 
 

%  13.8، (ضیؼِ % 20سٌی سلفی ٍ % 80حسٍز ) هسلواى % 67.7 :ادياى 
 غیطُ  % 1.6تَزیسن ، % 3.1ٌّسٍ ،% 13.8هسیحی، 

 

 

    
 زٍحِ -زٍلت لغط  :ًام كشَر ٍ پايتخت 

 
   ذاٍضهیاًِ :هٌطقِ جغرافيايي 

 
 (زّن زضغس ایطاى  7) ویلَهتطهطتغ 11586   :هساحت 

 
 استاى 10زاضای : تمسیمات کشًری 

 
ویلَهتط ٍ ّوسایگاى آتی ضاهل  87هطظ ظهیٌی فمظ تا ػطتستاى   :ّوسايگاى 

 ػطاق ، وَیت ، تحطیي ٍ اهاضات هتحسُ ػطتی -جوَْضی اسالهی ایطاى
  

 
 تا ساحل تٌسض زیط زض  ( ضْط الطٍیس)اظ ضوالی تطیي ًمغِ ذان لغط

 ویلَ هتط است   185استاى تَضْط حسٍز 
 
  تْطاى ٍ زٍحِ تمطیثا ضٍی یه عَل جغطافیایی لطاض زاضًس تِ ّویي ذاعط

لحظِ ظْط ّط زٍ ضْط یىی است، الثتِ ظهاى علَع ٍ غطٍب ذَضضیس زض  
 آًْا تِ زلیل تفاٍت ػطؼ جغطافیایی یىی ًیست

  
ویلَهتط ٍ اظ  160اظ ضوالی تطیي تا جٌَتی تطیي ًمغِ :  طَل ٍ عرض قطر 

 ویلَهتط هی تاضس  85ضطلی تطیي تا غطتی تطیي ًمغِ 
 

 ظهستاًْای هالین ٍ ذٌه ٍ تاتستاًْای زاؽ ٍ هطعَب  :آب ٍ َّا 
 

 

 



استاًْا ي قطر

  
 الدوحه -1

 الریان -2

 ام صالل -3

 الخور -4

 الوکره -5

 سعید ما -6

 الجمیلیه -7

 جریان الباطنه -8

 الشمالمدینه  -9

  الؽویریه -10
 



 ييژگي َاي سياسي

   (امیرنشین ) سلطنت مطلقه : نوع حکومت 

 شیخ قاسم بن محمد آل ثانی: بنیانگذار دولت قطر 

  تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی: رییس حکومت 

    عبدهللا بن ناصر بن خلیفه آل ثانی: نخست وزیر 

محمد علی سبحانی  :سفیر جمهوري اسالمي ایران در قطر 

 محمد حمد سعد الفهید الهاجری :سفیر دولت قطردر ایران 

 کرسی که  35مجلس شورا با دارای : ارکان حکومتی

 نمایندگان آن را امیر تعیین می کند

 در قطرهیچ نهاد رسمي سیاسي و : نهادهای سیاسی

 حزبي وجود ندارد

 



 اطالعات امیز لطز

 تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی 

 (ساله  38)  1980متولد سال 

تمیم پسر دوم از همسر دوم شیخ حمد 

 او ایرانی . اولین بانوی قدرتمند در این شیخ نشین است" موزه بنت ناصرالمسند"مادر تمیم

 .است" زهره صادقی"االصل و اهل شیراز و اسم واقعی اش 

دیپلمه دبیرستان شیربورن و فارغ التحصیل مدرسه نظامی سلطنتی سندهرست انگلستان 

 مسلط به سه زبان عربی ، انگلیسی و فرانسوی 

 با کناره گیری پدرش شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر شد 2013در سال 

 ایشان عبدهللا بن حمد بن خلیفه آل ثانی، برادر جوانتر و ناتنی خود را بعنوان ولیعهد معرفی نمود 

تمیم بن حمد سه همسر و نه فرزند دارد. 

تمیم رئیس هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری قطر هم می باشد. 

 

 

 



 تاريخچٍ سياسي کشًر قطز 

است ُ  لغط اظ زیطتاظ ترطی اظ هٌغمِ تحت فطهاى ضاٌّطاّی ساساًی ایطاى تَز
1860   تطیتاًیا زض اذتالف هیاى لغط ٍ حاون تحطیٌی آى هساذلِ وطز ٍ یىی اظ اػضای ذاًساى ،

 لغطی آل ثاًی ضا تِ اهاضت ًطاًس 
 لغط زض تػطف اهپطاتَضی تطواى ػثواًی تَزُ ایت  1913تا  1871اظ سال 
 تحت الحوایِ تطیتاًیا   1916اظ سال 
1935   ِضطٍع اذتالف تٌیازی هیاى اهاضات هتحسُ ػطتی ٍ لغط تجْت اسىاى ٍ حوایت لغط ت

 هرالفاى حىَهت زض وٌاض هطظّای هطتطن  
1965 اذتالف تا ػطتستاى تطسط ترطی اظ ذان لغط ٍ اًؼماز لطاضزاز هطظی 
1971  استمالل اظ اًگلستاى 
1991   پیَستي تِ ائتالف ػلیِ ػطاق غسام حسیي زض جٌگ زٍم ذلیج فاضس 
1992 تجاٍظ ػطتستاى ٍ تػطف ترطی اظ ذان لغط 
1992  ُآغاظ گستطش ضٍاتظ تا ایاالت هتحس 
1995 ضید حوس تي ذلیفِ آل ثاًی اهیط لثلی لغط جاًطیي پسض ضس 
2013  حوس گیطی پسضش ضید وٌاضُ تِ سلغٌت ضسیسى ضید توین اهیط وًٌَی لغط تا 
 ػطتستاى سؼَزی، اهاضات هتحسُ ػطتی، تحطیي ٍ هػط اضتثاط زیپلواتیه ذَز ضا تا   2017سال

 .لغط لغغ وطزًس
لغط زض سالْای اذیط  تِ ًسثت تطذی زیگط اظ وطَضّای ػطتی ضٍاتظ گطم تطی تا ایطاى زاضز. 

 
 
 

 



تاريخچٍ اقتصادي کشًر قطز 

 
 ِلطى لثل اظ هیالز هی ضسس 4ساتمِ سىًَت اٍلیِ زض ایي وطَض ت 
لغط یىی اظ تاظاضّای هطَْض زض زًیای ػطب زض ظهاى لسین تَزُ است 
1700 ٍضٍز هْاجطاى ذاضجی تِ لغط ٍ ساذت ضْطوْا جْت غیس هطٍاضیس 
1935 اٍلیي اهتیاظ وطف ًفت زض لغط تِ ضطوت ًفت ایطاى ٍ اًگلیس اػغا ضس 
1939  وطف اٍلیي هٌاتغ ًفت ذام لغط زضهٌغمِ زذاى 
1961 پیَستي لغط تِ ساظهاى اٍپه 
 1971 وطف اٍلیي چاُ گاظ عثیؼی هایغ 
1993  ضاُ اًساظی َّاپیوایی لغط ایطٍیع 
1996  ساػتِ الجعیطُ 24تاسیس ضثىِ ذثطی 
 1997 غازضات اٍلیي هحوَلِ گاظ عثیؼی لغط تِ غاپي 
2010  2022اًتراب لغط تؼٌَاى اٍلیي وطَض زض هٌغمِ ذاٍضهیاًِ تِ هیعتاًی جام جْاًی فَتثال 

 

 

 

 

 
 

 

 



 يیژگی های التصادی لطز 

 تعضگتطیي غازضوٌٌسُ گاظ جْاى 
 تاالتطیي زضآهس سطاًِ جْاى 
 سَهیي زاضًسُ هٌاتغ گاظ جْاى 
 سَهیي وطَض زاضای ووتطیي ًطخ تیىاضی 
 وطَضی ٍاتستِ تِ ٍاضزات است 
  ًیوی اظ ًیاظّای لغط اظ ػطتستاى تاهیي هی گطزز 
 فطغتی عالیی تطای التػاز ایي  2022تطگعاضی جام جْاًی فَتثال

 وطَض ٍ تطذی وطَضّای ّوسایِ ذَاّس تَز
 ٍ عَض تاضیری پیطٍ سیاست زضّای تاظ  است وِ تاػث لسضت ِ لغط ت

ُ است  .ًفَش آى ضس



 كالى تجاري شاخص ّاي 

 شسح

 واحد

 زتبه کشوزی 2018 2017 2016 2015 2014

 

بس اساس ( هيليازد دالز)توليد ناخالص داخلي 
PPP 

 

322 326 333 340 347 53 

 151 2/2 2/1 2/2 3/6 4 (  دزصد) GDPنسخ زشد توليد ناخالص داخلي 

 1 124000 125000 127000 132000 140000 (  دالز)دزآهد سسانه 
هيليازد  )حجن سسهايه گرازی هستقين خازجي 

 (  دالز
4.78 3.46 - 35.4 40 - 

 50 83 56/3 57/3 77.3 --- (  هيليازد دالز) صادزات به جهاى 

 66 29 26/7 32 28.5 --- (  هيليازد دالز) وازدات اش جهاى 

 - + 54 + 29.6 + 25.3 + 48.5 --- (  هيليازد دالز)تساش باشزگاني 

 38 48 168 158 141.6 --- (  هيليازد دالز) بدهي خازجي 

  GDPدزصد ) هاليات و ديگس دزآهدهای دولتي 
) 

- 37 26.6 25 25 118 

 ”صفس ”   (دزصد)جوعيت شيس خط فقس 

 (هيليازد دالز)بودجه 
 - 44 41.4 41.7 دزآهدها

 - 54 51.8 54 هصينه ها

 65 39 37 31/9 37.3 (  هيليازددالز)ذخايس ازشی وطال 

 3 0/1 0/6 0/7 0/4 - (  دزصد)نسخ بيكازی 

 126 1.9 1.7 --- - (هيليوى نفس)نيسوی کاز

 202 3 2 1.5 (  دزصد)نسخ زشد توليدات صنعتي 

 21 0 0.4 2/7 1.7 --- (  دزصد)نسخ توزم 

 - 3.64 3.64 3.64 3.64 3.64 يك دالز آهسيكا با  زيال قطسنسخ بسابسی 



 تزکیبات درآمذ ملی 

  50/3صىعت    

  0/2کشايرسی    

  49/5خذمات    

 فمذان کشايرسی در لطز ومطه ضعفیست در التصاد آن کشًر
 که می تًان بزاساس آن  بزوامه ریشی بلىذ مذت سزمایه گذاری ي صادرات اوجام داد 



 تولیدات مهم در بخش كشاورزي: 

  فقط تولید محدود برخی میوه جات ، سبزی جات ، لبنیات،  پرورش

 گوشت گاو و ماهی 

 

 

 تولیدات مهم در بخش صنعت و معدن:  

گاز طبیعی ، نفت ، محصوالت نفتی ، محصوالت پتروشیمی، سیمان،  

 کودهای شیمیایی، آمونیاک، آهن و فوالد 



 عمده ترین اقالم صادراتي قطر  به جهان: 

 پالستیک،مواد شیمیایی الی ، سوختهای معدنیگاز مایع، نفت خام و دیگر
و  آهن و فوالد، آلومینیوم ، مواد شیمیایی معدنی ، فلزات گرانبها ،  كود، 

 مروارید های طبیعی و مصنوعی ، و سنگهای گرانبها 

 

عمده ترین اقالم وارداتي قطر از جهان   : 

وسایل ,ای هستهراكتورهاي , مکانیکيو الکتریکی ،  صنعتی ماشین آالت
، هواپیما، فضاپیما و مواد غذایي، مواد شیمیایي، (غیر از نوع ریلی)نقلیه 

،  محصوالت معدنی و آهن و فوالدقطعات و اجزا آنها ، محصوالت از 
، تجهیزات کشتی و قایق مبلمان و لوازم منزل ، مصالح ساختمانی ، 

 سینمایی و عکاسی پزشکی ، 



 عمده ترین اقالم صادراتي ایران به قطر: 

 ، فرش، كلینکر، انواع سیمان پورتلند، مواد غذایی و مصالح ساختمانی
لوله و پروفیل از چدن و فوالد ، سنگهاي ساختماني، روغن صنعتي، 

سولفات باریم، كلوخه سنگ آهن، پسته تازه، بنزن ، مصنوعات 
آلومینیومی، اشیاء سرامیکی، گچ بنایي، زعفران و برخی محصوالت 

 کشاورزی

 

 عمده ترین اقالم وارداتي ایران از از قطر:  

 انواع پلي اتیلن، وسائط نقلیه موتوري، محصوالت آهنی ، محصوالت
هالوژنه هیدروکربورها ، سدیم هیدروکساید ، داروهای آنتی بیوتیک و 

 برخی محصوالت شیمیایی

  

 



   کشورهای عمده صادرکننده کاال  به قطر  : 

 11)  ، چین% (  13) ، هند % (  16) ،  کره جنوبی % (  17) ژاپن  

 % ( 6) ، امارات متحده عربی % (  8) ، سنگاپور % ( 

 

 

 کشورهای عمده واردکننده کاال از قطر  : 

 چین ، آمریکا ، امارات متحده عربی ، آلمان ، هند ، ژاپن و ایتالیا 



 عضویت در سازمانهای بین المللی

  قطر عالوه  بر سازمان  ملل  متحد(UN ) بانک  توسعه  اقتصادی  عرب ، در   
(ABEDA )   صندوق  و توسعه  اقتصادی  و اجتماعی  عرب ،(AFESD ) ،  اتحادیه

، کمیسیون  اقتصادی  و اجتماعی  ( AMF)، صندوق  پول  اعراب   ( AL)عرب   
، سازمان  خواربارو کشاورزی  ملل  متحد  ( ESCWA)کشورهای  ؼرب  آسیا  

(FAO )  77، گروه  (G-77 )   آژانس  بین المللی  انرژی  اتمی ،(IAEA )  بانک ،
، سازمان  بین المللی  ( IBRD)بین المللی  ترمیم  و توسعه  وابسته  به  بانک  جهانی   

، صندوق  بین المللی  ( IDB)بانک  توسعه  اسالمی   ، ( ICAO)هواپیمایی  کشوری   
صندوق  بین المللی  پول   ، ( ILO)، سازمان  بین المللی  کار  ( IFAD)توسعه  کشاورزی   

(IMF )   سازمان  بین الملل  پلیس  جنایی ،(INTERPOL )  سازمان  کنفرانس  اسالمی ،
(OIC )  سازمان  بین المللی  استاندارد ،(ISO )  جنبش  عدم  تعهد ،(NAM )  سازمان ،

کمیسیون  سازمان  ملل  برای  تجارت  و توسعه  ، ( OPEC)کشورهای  صادر کننده  نفت   
(UNCTAD )   سازمان  بهداشت  جهانی ،(WHO )  سازمان  بین المللی  مالکیت ،

سازمان  جهانی  تجارت   ، و ( WMO)، سازمان  جهانی  مهاجرت   ( WIPO)معنوی  
(WTO )شورای  همکاری  خلیج  این  کشور همچنین  یکی  اعضای  فعال  . عضویت  دارد

 . است(  PGCC)  فارس

 



 آمار صادرات ایران به قطر 

 هزار دالر  92           1387صادرات ایران به قطر در سال 

 هزار دالر  65           1388ایران به قطر در سال صادرات 

 میلیون دالر  73           1289صادرات ایران به قطر در سال 

 میلیون دالر  77            1390در سال صادرات ایران به قطر 

 هزار دالر  85           1391ایران به قطر در سال صادرات 

 میلیون دالر  97           1292صادرات ایران به قطر در سال 

 میلیون دالر  78             1393در سال صادرات ایران به قطر 

 هزار دالر  146           1394صادرات ایران به قطر در سال 

 میلیون دالر  95           1395صادرات ایران به قطر در سال 

 میلیون دالر 267              1396صادرات ایران به قطر درسال 

  میلیون دالر  225                1397صادرات ایران به قطر درسال 

 

 میلیون دالر  139          1398سال ماهه اول  3صادرات ایران به قطر در   



 سال اخير  11تا جْاى طي  قطر جذٍل حجن هثادالت تجاري 
 

 دالر میلیارد : ارزش                                                                                                             

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 سال

 83 56 57 77 131 137 118 96 58 37 62 صادزات

 29 28 32 28 38 27 24 16 23 21 25 وازدات

تساش 
 تجازی

37 + 16 + 35 + 80 + 94 +  110+ 93 + 49 + 25 + 28 + 54 + 



 ايراى تا قطر تصَرت سالْاي هيالدي  تجاري هثادالت 
 

 میلیًن دالر : ارزش                                                                                                 

 سال
200

7 
200

8 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 83 249 119 165 93 81 72 69 66 66 88 83 صادزات

 29 23 9 4 28 15 18 5 46 44 50 57 وازدات

حجن 
 هبادالت

140 138 110 112 64 90 96 121 169 128 272 112 

تساش 
 تجازی

26 + 38 + 22 + 20 + 64 + 54 + 66 + 65 + 161 + 110 + 224 + 54 + 



 1397تا  1387از سال قطر ايراى تا   هثادالت تجاري
 

 هيليَى دالر : ارزش                                                                                                                                 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 سال

 223 249 95 146 78 97 85 77 73 65 92 صادزات

 9 24 10 3 19 18 30 7 17 69 30 وازدات

 + 214 + 225 + 85 + 143 + 59 + 79 + 65 + 70 + 56 + 5 + 62 تساش تجازی



 مهمتزیه الالم صادراتی ایزان به لطز در سال گذشته

 رديف ًام كاال  هيليَى دالر : ارزش 

 1 قیر نفت  39

 2 فرنگی گلخانه ای  گوجه  8

 3 فرش ماشینی  7

 4 کالف ساده  میلگرد 7

 5 سیمان پاکتی  6.9

 6 فرش دستباف  6.5

 7 گوسفند زنده  6

 8 ورق فوالدی گرم  5

 9 هندوانه  4.5

 10 شمش آهن  4



 مهمتزیه الالم يارداتی ایزان اسلطز در سال گذشته

 رديف ًام كاال  ّسار دالر : ارزش 

 1 مایع مبدل گازهاي اگزوز 3686

 2 شتر 912

 3 دستگاه آناالیزربه همراه قطعات مربوطه 692

 4 استیل 648

 5 گاز فندک 420

 6 باتري قلمي 191

 7 بیل مکانیکي چرخ زنجیري 185

 8 پالسماي خون انساني 181

 9 مکمل غذایي بصورت كپسول 171

 10 اجزاوقطعات درز گیر فروشگاهي 169



 مهمتزیه الالم صادراتی ایزان به لطز در سال جاری

 رديف ًام كاال  هيليَى دالر : ارزش 

 1 قیر نفت  20

 2 حیوانات زنده همچون گوسفند  6

 3 گوجه فرنگی  4

 4 میلگرد  3

 5 یونجه 3

 6 فرش ماشینی و موکت  3

 7 هندوانه تازه  3

 8 ورق های فوالدی و محصوالت آهنی 3

 9 سیمان سفید  3

 10 آهنی و فوالدی اسکلت 2



 هْوتريي اسٌاد اهضاء شذُ هياى ايراى ٍ قطر
 
 

 موافقتنامه بازرگانی 

یاداشت تفاهم همکاریهای کار و کارگری 

 یادداشت تفاهم آموزشی علمی 

 موافقتنامه حمل و نقل هوایی 

 یاداشت تفاهم همکاریهای رادیو و تلویزیونی 

 موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه

 گذاری خارجی

 موافقتنامه همکاریهای دو کشور در زمینه

 جوانان و ورزش

 یاداشت تفاهم همکاری های جهانگردی 

 

 

 

 

  

 موافقتنامه همکاری های گمرکی •

 یاداشت تفاهم در زمینه استاندارد•

 یاداشت تفاهم گردشگری •

 یاداشت تفاهم ترانزیت بین ایران و قطر و ترکیه•

  اتاقهای بازرگانییاداشت تفاهم همکاری بین •

 موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف•

 موافقتنامه همکاریهای فرهنگی و هنری•

 یاداشت تفاهم همکاری خطوط هواپیمایی •

 (دوحه  –مشهد و کیش  –افتتاح خط دوحه )         

 شیالتی یاداشت تفاهم همکاریهای •

 



 اهَر گوركي  ٍ استاًذارد

 درصد 5 :  میانگین تعرفه های گمرکی در کل محصوالت 
حقوق گمرکی برمبنای ارزش کاالهای وارده به گمرک قطر تعیین می گردد 

در قطرعوارض جندگانه و چندباره از کاالهای ورودی دریافت نمیشود 

 گمرکات قطر از بهترین گمرکات منطقه بشمار میرود 

 ایران و قطر پیمان گمرکی باهم دارند 

 پارک علم و فناوری قطرمشمول حقوق ” واردات کاال به منطقه آزاد قطر به نام
 “و عوارض گمرکی نمی گردد 

 درصد کاالهای نیم ساخته در قطر  40درصورت ایجاد ارزش افزوده بیش از
مشمول کاالهای داخلی بوده و معاؾ از عوارض گمرکی و مالیاتهای داخلی 

 خواهند بود

 هماهنگی ادارات مختلفت مرتبط با گمرک به قدری منظم است که زمان
 . ترخیص کاال بسیار اندک است 



در حال حاضر بِ دلیل تحرین ّای بیي الوللی رٍابط باًکی ایراى ٍ قطر در پاییي تریي سطح هٌاسبات  •

ٍ  . بَدُ ٍ رسوا خذهات بِ شرکتْا ٍ اتباع ایراًی تَسط باًکْای دٍلتی کشَر قطر هوٌَع هی باشذ 

 . عوذُ تریي فعالیتْای هیاى بخش ّای خصَصی دٍ کشَر از طریق صرافی ّا اًجام هی گردد

 درصذ هی باشذ   5ًرخ بْرُ باًکی در قطر •
 
 باًک ّای فعال ایراًی در قطر   •

 باًک صادرات ایراى
 GRAND  HAMAD AVE. DOHA,QATAR P.O.BOX  2256 دٍحِ     شعبِ هرکسی

00974    44414646 44426416 
00974   44430121 

 
 SALWA  ROAD ,  DOHA, QATAR P.O.BOX  2256شعبِ سلَی دٍحِ    

00974  44510044-44510033 
00974  44506054 

 
 



 بانکهای کشور قطر 



 اسکناسهای قطری 



ًحَُ هشاركت در ًوايشگاّْاي قطر 

  ضْطّای پیطٌْازی  : 

 فقط دوحه پایتخت قطر             

 ِهساضن هْن لاتل اضائ  : 

بروشور توضیحات کامل کاال و خدمات به انضمام آنالیز و تفاصیل مربوطه به زبان عربی یا   -1

 انگلیسی 

 لیست قیمتهای کاال و خدمات تا شهر دوحه عربی یا انگلیسی -2

 قرارداد فروش به عربی و فارسی و انگلیسی   -3

 قرارداد نمایندگی به عربی وانگلیسی -4

  غرفه ها بهتر است با رنگهای مالیم و طراحی های شیک و مدرن تزئین شده باشد  . 

 با شیرینی و شکالت درجه یک با بسته بندی شیک از بازدید کنندگان پذیرایی کنید 

 ،اشانتیون برای عموم و هدایای نسبتا با ارزش برای بازدید کنندگان خاص با درج برند

 کاربرد کاال و ایمیل خودتان همراه ببرید 



 2019ًوايشگاّْاي قطردر سال 

 آدرس ارتباطي تاريخ عىًان ومايشگاٌ لًگًي ومايشگاٌ رديف

 ًوایؾگاُ خزیذ لطز  1
SHOP QATAR 

تا  2018دعاهثز  15
 2019صاًَیِ  20

Convention Center 
http://shopqatar.qa/Website:  

 تطویِ زض لغط 2019ًوایطگاُ  2

Expo Turkey 2019 by Qatar 

  غاًَیِ 18تا 16
expoturkey@medyacity.com.trEmail:  

Website: 
www.expoturkeybyqatar.com/en_US 

ًوایطگاُ جَاّطات ٍ ساػت   3
 زٍحِ

Doha  Jewellery & Watches 
Exhibition 

  :www.djwe.qaWebsite فَضیِ  25تا  20

الوللی لایمْای ًوایطگاُ تیي  4
 rxvتفطیحی 

  :Website هاضس 16تا  12
www.qatarboatshow.com.qa 

 ًوایطگاُ تیي الوللی وطاٍضظی   5

AgriteQ 2019 (6th Qatar 
International Agricultural 

Exhibition) 

 :www.agriteq.com/en/agrtieqWebsite- هاضس 22تا  20
home/-2018 

 ًوایطگاُ ذَزوفایی لغط  6

Qatar Self Sufficiency 
Exhibition 

 :http://www.qWebsite- آپطیل   3تا  1
sse.com/en/home/ 

http://shopqatar.qa/
mailto:expoturkey@medyacity.com.tr
http://www.expoturkeybyqatar.com/en_US/
http://www.djwe.qa/
http://www.qatarboatshow.com.qa/
http://agriteq.com/en/agrtieq-2018-home/
http://agriteq.com/en/agrtieq-2018-home/
http://agriteq.com/en/agrtieq-2018-home/
http://agriteq.com/en/agrtieq-2018-home/
http://agriteq.com/en/agrtieq-2018-home/
http://www.q-sse.com/en/home/
http://www.q-sse.com/en/home/
http://www.q-sse.com/en/home/


 آدرس ارتباطي تاريخ عىًان ومايشگاٌ لًگًي ومايشگاٌ رديف

 ًوایطگاُ هٌظطُ ضْط   6

CITYSCAPE QATAR 2018 

  :www.cityscapeqatar.comWebsite آٍضیل   25تا  22

 ًوایطگاُ هس ػطتی  7

13th Heya Arabian Fashion 
Exhibition 

  :www.heya.qaWebsite آپطیل   29تا  25

ًوایطگاُ تیي الوللی ذَضزًی ٍ  8
 آضاهیسًی  

FOODEX 2018 ( 

International Food & 

Beverage Exhibition) 

  :www.foodex.qa/Website هی   5تا  3

 ًوایطگاُ پطٍغُ لغط 9

Project Qatar 2018 

 Tel: (+974) 44329900 هی   1تا  آپطیل 29
info@ifpqatar.comEmail:  

www.projectqatar.comWebsite:  

 ضْط سطگطهی ّای تاتستاًی  10

Summer Entertainment City 

  :www.summerentcity.qaWebsite آگَست   31تا  14

http://www.cityscapeqatar.com/
http://heya.qa/
http://www.foodex.qa/
mailto:info@ifpqatar.com
http://www.projectqatar.com/
http://www.summerentcity.qa/


 آدرس ارتباطي تاريخ عىًان ومايشگاٌ لًگًي ومايشگاٌ رديف

 ًوایطگاُ ذسهات ساذت ٍ ساظ لغط  11

Building Services Qatar 2018 

  :info@ifpqatar.comEmail سپتاهثط  26تا  24
www.projectqatar.comWebsite:  

 ًوایطگاُ تَلیسات ذاًگی  12

Made at Home Exhibition 2018 

 :at-www.decc.qa/event/madeWebsite- اوتثط 20تا  14
/2018-exhibition-home 

 ًوایطگاُ هَتَض لغط  13

Qatar Motor Show 2019 

 :Website اوتثط  20تا  16
http://www.qatarmotorshow.gov.qa/ 

 ًوایطگاُ هْواًساضی لغط  14

HQ 2018 (Hospitality Qatar 
2019) 

  :www.hospitalityqatar.qa/Website ًَاهثط   8تا  6

 زٍهیي ًوایطگاُ هالی ٍ اػتثاضی لغط  15

2nd Qatar Finance & 
Installment Exhibition 

 

 :Website ًَاهثط 15تا  13
www.financialexhibitionqa.com 

mailto:info@ifpqatar.com
http://www.projectqatar.com/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.decc.qa/event/made-at-home-exhibition-2018/
http://www.qatarmotorshow.gov.qa/
http://www.hospitalityqatar.qa/
https://www.financialexhibitionqa.com/


 لطر 2019ومایطگاَُای سال 
 با مطارکت پايیًن جمًُری اسالمی ایران  

محل  نام نمایشگاه ردیف
 برگزاری

 اطالعات تماس مجری تاریخ برگزاری

1   
 ومایشگايایران در .ا.پاَیُن ج

 بیه المللی کشاَرزی دَحً
 دَحً

لغایت  97اسفىد  29
 98فرَردیه  2

شرکت داویال 
 پارش 

09131540692 

2   

ایران در  .ا.ج پاَیُن
شاوسدٌمیه ومایشگاي بیه 
المللی تجٍیسات َ مصالح 

 (پرَژي قطر) ساختماوی 

 88745616 اَژانپشرکت  98اردیبٍشت  9- 11 دَحً



 پىج مرکس خریذ بسرگ لطر 
 ًام اًگليسي  ًام عرتي ٍ فارسي  راُ ارتثاطي  تصَير هركس خريذ 

http://www.mallofqatar.com 
+974 4034 6000 

 Mall of Qatar مرکس خرید قطر  

مرکس خرید جشنىاره  4444 4035 974+

 شهر دوحو 
Doha Festival 

City Mall 

https://mirqabmall.com/ 
+974 4036 2772 

 Mirqab Mall مرکس خرید المرقاب 

Doha Qatar 

 

 

 

 

 

 

http://tawarmall.qa/ 
+974 4411 4174 

 مرکس خرید برج 
 طىار مىل 

Tawar Mall 

 بازار اثیری  محله 
 االثیریسىق 

Souq Al Asiri 

http://www.mallofqatar.com/
https://mirqabmall.com/
https://mirqabmall.com/
http://tawarmall.qa/
http://tawarmall.qa/


 مىاطك آساد ي شهزکهای صىعتی لطز

 ام الحول 

راوفتاوس 

 الکارانا 

 مزایای مناطق آزاد: 
 ورود و خروج ارز بدون مجوز و محدودید 

 امکان حضور شرکتها با مالکیت شخصی حقیقی یا

 حقوقی در این مناطق وجود دارد

 نوع کارگران و میزان حقوق آنها نسبت به قوانید داخل

 قطر اختیاریست 

معافیت از عوارض گمرکی کاالهایی که داخل نمی آیند 

 اقامت سرمایه گذاران ، خانواده و کارکنانشان 

 مجوز ورود و خروج کاال به غیر قطری های سرمایه

 گذار 

 برخورداری از سیستم حل و فصل اختالفات بصورت

 داوری بجای دادگستری

 سال و بیشتر 50اعطای زمین رایگان برای 

 سال  10معافیت مالیات بر درآمد برای 

 

 

 

 

 

 :مهمترین مناطق صنعتی قطر 

 

نفت ) کیلومتری ؼرب دوحه  84: مدینه دخان الصناعیه_ 1

 (و گاز 

 

) کیلومتری جنوب دوحه  40: مدینه مسیعید الصناعیه_ 2

 ......(پتروشیمی ، متانول ، ونییل ، کود ،

 

محصوالت ) ساحل شمال شرقی قطر : مدینه راس لفان_ 3

 (انرژی 



 ّعیٌِ هست ظهاى تَضیحات هطاحل ضزیف  

 هجاًی ضٍظ 1 التػاز ٍظاضت زض ّا ضطوت ثثت ترص تِ هطاجؼِ تؼییي ًام 1

 هجاًی ضٍظ 1 تاًىی حساب افتتاح تطای تاًه تطای التػاز ٍظاضت اظ ًاهِ اذس افتتاح حساب هَلت 2

 ضیال 1500 ضٍظ 1 التػاز ٍظاضت زض هطتَعِ ّای فطم وطزى پط تاییس اساسٌاهِ 3

سپطزى سطهایِ زض   4
اذص گَاّی . تاًه 

 سپطزُ

 حساب افتتاح تطای تاًه تطای التػاز ٍظاضت اظ ًاهِ اذص -

 سْاهساضاى ضٌاسایی واضت وپی -

 ضٍظ تا 3

 یه ّفتِ

 هجاًی

  ذاظ هجَظ اذص تِ ًیاظ است هوىي تجاضی، ّای فؼالیت تطذی تطای آهازُ ًوَزى هساضن 5
 تَضیسن ٍ هٌْسسی ّای ترص هاًٌس تاضس

 هجاًی ًاهطرع

 ضٍظ 1 تجاضی ضطوت ثثت اظ لثل ، اسٌاز تاییسیِ وسة تایس اسٌاز الحالی 6

 (تَسظ ضطوت ّای حمَلی)
 هجاًی

 ضیال 33 ضٍظ 1 زازگستطی ٍظاضت زض تاییس اساسٌاهِ 7

 هاله ٍ هسیطػاهل تَسظ ضطوت ثثت زضذَاست ًاهِ- هساضن هَضز ًیاظ 8

 ضطوا یا هاله ضٌاسایی واضت وپی -

 هسیطػاهل   //               //      // -

 :ػطتی تِ ًیاظ هَضز هساضن
 سطهایِ سپطزُ ذػَظ زض تاًه تاییسیِ-

 اساسٌاهِ تطضسی تِ هطتَط ّای پطزاذت ضسیس-

 ضطوت تطای) لغطی سْاهساض تَسظ ضسُ اهضا ّای فطم-
 (زاضًس لغطی سْاهساض وِ ّایی

 تا 500

ضیال عثك   10000
جسٍل ٍظاضت 

 التػاز

ثثت ضطوت ًعز   9
 ٍاتاق تاظضگاًی

 :هطاحل
 زض هطتَعِ ّای فطم پطوطزى)لغط تاظضگاًی اتاق زض ػضَیت-

 (تاظضگاًی اتاق سایت
 ضطوت ثثت فطم-

 ضطوا ٍ هاله ضٌاسایی واضت اظ وپی زاضتي-

 ضطوت ثثت ٍ ذاضجی ّای ضطوت تطای َّیت تاییس گَاّی-
 لغطی ّای ضطوت تطای

 هسیطػاهل ضٌاسایی واضت وپی-

 5510تا  560 ضٍظ 1
 ضیال

تِ ًسیت سطهایِ  )
 (ضطوت

 ضیال 100 ضٍظ 1 تْیِ هْط ضطوت تَسظ ضطوت ّای ذػَغی هْط ضطوت 10

 مزاحل ثبت شزکت در قطز
 



   در قطر و ثبت شرکتایجاد کسب و کار 

مراحل اجرا: 
  
     تاجر درخواست خود را در ثبت شرکت ها تقدیم می : أوالا

 کند
     انتخاب نام تجاری خاص خود و موافقت بخش ثبت : دوم

 شرکت ها و برند ها اخذ می شود 
    ثبت قرارداد تاسیس در وزارت عدل برای شرکت : سوم

 .مهر می شود های مسئولیت محدو و اساسنامه شرکت ها
     اخذ موافقت در باره فعالیت تجاری از مراجع : رابعاا

 مربوطه مسئول 
     در اتاق بازرگانی قطرافتتاح پرونده و عضویت : خامساا. 
     صدور دفتر تجاری شرکت: سادساا. 
     صدور مجوز انجام کار های تجاری برای شروع : سابعاا

 .فعالیت
  

 



 :شرکت های سهامی -

درخواست تاسیس شرکت به وزارت  

تجارت ارجاع می شو و یک تصویر از 

پروژه قرارداد تاسیس و اساسنامه 

شرکت، در حال موافقت تاسیس شرکت 

حاصل شود تمامی سهامداران باید 

قرارداد تاسیس و اساسنامه امضا کنند و 

ن در نهاد مربوطه و به آسپس ثبت 

وزارت خانه ارجاع شود تا با امضای 

عالیت وزیر تجارت مجوز کار یا ف
 .شرکت داده شود

 

  

    1.     تقدیم نمونه قرارداد تاسیس
یا اساسنامه شخص واحد از طرؾ 

مؤسسین برای کارمندان قسم شركت 
ها بعد از پر نمونه و أخذ موافقت نام 

 .تجاري و برند تجاري

    2.     ارسال نامه بانك تایید وجود
 .سرمایه مشخص در حساب بانکی

    3.     مهر ثبت شرکت ها در
 وزارت خانه 

    4.     ادامه مراحل ثبت در
سپس ( دادگستری)وزارت عدل 

 به بخش دفتر تجاری د برمی گرد

( بعضی از فعالیت های تجاری نیاز
 (  به موافقت جهت مختص

 

 مراحل تاسیس شرکت ها



 مذارن ي فرمُای ثبت ضرکت  

 ديلت لطر 
 يزارت التصاد ي تجارت 
 ادارٌ ثبت ي مجًز تجاری

 

  درخَاعت ثثت ؽزوت تجاری 

  درخَاعت ٍیشا ٍ الاهت در ثثت تجاری 

درخَاعت اًحالل ؽزوت تجاری 

 

 مذارن مًرد ویاز ثبت ضرکت در لطر  
 تقَیز گذرًاهِ •
 یه لطغ ػىظ ؽخـ یا ؽزواء•
 اعاعٌاهِ ؽزوت هَرد ًظز  •
 گَاّی هَجَدی تاًىی •
 گَاّی ػضَیت در اتاق تاسرگاًی •
 ٍاّی رعوی ٍوالت اس هتماضی افلی •
 هجَس تزای تزخی اس اهَر تجاری خاؿ •
 تَافك ًاهِ ؽزواء•



 سزمايٍ گذاري در قطز

 درصد خارجی ها  49درصد قطری ها و  51الزمست سرمایه گذاری بصورت

 انجام گردد 

 خارجی ها در تمام بخش ها میتوانند سرمایه گذاری کنند بجز بخش بانکی ، بیمه ای

 ، نمایندگی های بازرگانی و دفاتر خرید و فروش امالک 

زمین رایگان برای پروژه های سرمایه گذاری توسط دولت ارائه می گردد 

 درصد تعلق میگیرد 100به اشخاص حقوقی خارجی در قطر مالکیت 

 اولویت با پروژه هایی است که از مواد اولیه محلی ، سرمایه گذاری برای صادرات

 ، و بکار گیری نیروهای انسانی قطری استفاده می نمایند 

 حضور حقوقی در قطر می تواند براساس ایجاد شرکتهای محلی ، شعبه ای از

شرکتهای خارجی ، دفاتر نمایندگی خارجی و یا شرکتهای قانونمند فضای مجازی 

 باشد 



تماس با ساسمان سزمايٍ گذاري قطز

  وبسایت : https://www.qia.qa  

 5919 4499 974+: تلفن  

 +974 4499 5844   

 ایمیل :contactus@qia.qa 

 9تا  2قطر ، وحه ، خیابان دیپلماتیک ، برج کیوتل ، طبقه : آدرس  

 

 



مىاقصات

Overview on tender procedures 
Documents for tenders are available at the Central Tenders Committee located in 

Muntazah – Rawabi Street during working hours 
The tender document must be accompanied with a letter of guarantee or certified check 

from a bank operating in the State of Qatar for a period of temporary deposit. 
The offer must be valid for a period of ninety days from the date of the opening of 

envelopes. 
The last date for submission of tenders is 12:00 AM. Tenders received after the deadline, 

are not considered. 
Tenders deposited in the box of the Central Tenders Committee, must be closed in a 

stamped and sealed envelope and addressed to the Chairman of the Tenders Committee 
competent (central/local) showing the number, type of the tender and the subject. 

The Central Tenders Committee invites bidders or their representatives to attend the 
opening of the envelopes and read the price on the day following the date of the closure 
during the office hours. 

For more information about the Central Tenders Committee tenders and auctions please 
visit: www.ctc.gov.qa or call +974 4378190 / 4378143. 

 



 
 
  www.ctc.gov.qaسايت کميتٍ مىاقصات قطز   

oُرٍاتی ٍالغ ؽذُ در عاػات واری در -اعٌاد تزای هٌالقِ ّا در وویتِ هزوشی هٌالقِ وِ در خیاتاى هٌتشا
 .دعتزط ّغتٌذ

o ُاعٌاد هٌالقِ تایذ تا یه ًاهِ گاراًتی یا گَاّیٌاهِ چه اس یه تاًه ایالتی لطز تزای یه دٍرُ عپزد
 .  هَلت ّوزاُ تاؽذ

o ُرٍسُ اس رٍسی وِ ًاهِ ّا تاس هی ؽًَذ تاییذ هؼتثز تاؽذ 90پیؾٌْاد تزای یه دٍر  . 

oضزب الؼجل در ًظز اس هٌالقِ ّا تؼذ . تؼذ اس ظْز اعت 12رٍس تزای ارعال هٌالقِ ّا ( عاػات)آخزیي
 .گزفتِ ًویؾًَذ

o ِهزوشی)تایذ هْز ٍ هَم ٍتِ رئیظ هٌالقِ افلح  -عپزدُ هٌالقِ در فٌذٍق وویتِ هزوشی هٌالقِ-ًاه  /
 .  فزعتادُ ؽَد وِ تؼذاد، ًَع ٍ هَضَػات هٌالقِ را ًؾاى تذّذ( هحلی

o وویتِ هٌالقِ هزوشی اس داٍطلثاى ٍ ًوایٌذگاى دػَت هیىٌذ وِ در تاس ؽذى ًاهِ ّا ٍ خَاًذى لیوت در
 .  رٍس ّای آتی ٍ رٍس تغتِ ؽذى هٌالقِ در عاػات اداری حضَر یاتٌذ

oتزای اطالػات تیؾتز درتارُ وویتِ هٌالقِ ٍ آهَسػ لطفا تِ عایت ٍ ؽوارُ تلفي سیز هزاجؼِ وٌیذ. 

 



 کانال تلویزیونی جهانی الجزیره 

 

 صحنه قطر و مرکز آن در دوحه می باشد که در و انگلیسی الجزیره متعلق به دولت شبکه ماهواره ای عربی

 .  رسانه های جهانی به این کشور جایگاه ویژه ای داده است

 میلیون بیننده در سراسر جهان با شبکه بی بی سی  رقابت می کند 50الجزیره با داشتن مخاطبانی در حدود. 

 این شبکه با پخش فیلم های سخنرانی اسامه بن الدن، پس از واقعه تروریستی یازده سپتامبر برای اولین بار در

 .ؼرب به شهرت رسید

 پخش برنامه های خود به زبان انگلیسی را آؼاز کرد( میالدی) 2006شبکه الجزیره از سال. 

 مستند الجزیره، کانال ورزشی الجزیره، یک کانال عمومی کانال ، شاملبر کانال اخبار کانالهای الجزیره عالوه

ورزشی به زبان عربی، پخش زنده الجزیره، که همایش ها را در زمان واقعی خود بدون هیچ گونه ویرایش یا 

 .اعمال نظر پخش می کند، و نیز یک کانال تلویزیونی برای کودکان می باشد

  میلیون دالر آمریکا از امیر قطر آؼاز نمود 150الجزیره کار خود را با دریافت سرمایه ای به مبلػ. 

 ،داده استکل درآمدهای این ایستگاه تلویزیونی را پخش آگهی ها تشکیل  40:میالدی 2000در سال 

 بی بی سی اعالم کرد که برای سهیم بودن در امکانات و اطالعات، و از جمله پخش اخبار، 2003در ژانویه ،

 نموده استبا شبکه الجزیره توافق نامه ای امضاء 

  سایت اینترنتی شبکه خبری الجزیرهwww.aljazeera.net 

 

 

 

 

 

 



 ًَاپیمایی لطر ایريیس 

 ًمطِ جْاى پزٍاس ّای هغتمین دارد   150ّن اوٌَى رٍساًِ  تِ تیؼ اس 

 ًفز اػالم   24٬000تیؼ اس  2017ؽوار واروٌاى ؽزوت َّاپیوایی لطز در عال
 ؽذ

200  فزًٍذ َّاپیوای جت هغافزتزی در ًاٍگاى َّایی  200َّاپیوایی لطز دارای
 خَد هی تاؽذ 

 ّشار تي تار را جاتجا وٌذ   750حول ٍ ًمل َّایی ایي ؽزوت لادر اعت در عال 

1994 ًخغتیي پزٍاس َّاپیوایی لطز اس دٍحِ تِ همقذ اردى 

  ٍ َّاپیوایی لطز یىی اس عختگیزتزیي ؽزوت ّای َّایی در اعتخذام هْواًذاراى
 خلثاًاى هَرد ًیاس خَد اعت

 تا وٌَى تارّا تؼٌَاى تْتزیي ؽزوت خذهات   2009ایي ؽزوت َّایی اس عال
 رعاًی َّایی تِ جْاى هؼزفی ؽذُ اعت 

 

 



 2022 رویداد جام جهانی

 -  میلیارد دالر می رساند 14رشد اقتصادی ورزش فوتبال منطقه را به 

 میلیون گردشکر در ایام جام جهانی به قطر سفر  3.7پیش بینی میگردد
 کنند

 میلیارد نفر برآورد شده است  3.2تعداد تماشاگران جهان 

12  استادیوم همزمان مورد استفاده قرار می گیرد 

حمل ونقل دریایی و هوایی در خلیج فارس رونق چشم گیری خواهد داشت 

 نگاه فرهنگی و توجه جهان به خاورمیانه معطوؾ می گردد. 



 2022برنامه های دولت قطر برای رویداد 

  میلیارد دالری قطر جهت پروژه های مرتبط با  106تخصیص بودجه

 میلیارد دالر قابل افزایش خواهد بود شامل  265جام جهانی که تا 

      میلیارد دالر  65زیرساختها 

       میلیارد دالر  25حمل و نقل عمومی از جمله راه آهن 

      میلیارد دالر  11فرودگاه جدید دوحه 

      میلیارد دالر  6پروژه بندر دوحه 

 میلیارد دالر 4استادیوم جدید      9ساخت 

 میلیارد دالر  3استادیم قدیمی       3بازسازی 

 



 دیگر اقدامات 

 هزار تخت  90هتل و مراکز اقامتی به ظرفیت  67ساخت 

 ساخت بزرگترین برجهای دوقولوی مرکز تجاری بین المللی جهان در

 دوحه قطر

 میلیون مسافر را در سال به  50ساخت فرودگاه جدید قطر که قادر است

 مقصد جهان جابجا کند  120بیش از 



 اطالعات تکمیلی 
ایٌتطًت زض ایي وطَض فیلتط هی ضَز  . 
 واضفطهاّا تا واضگطاى هْاجط، اظ سَی ساظهاى ّای هسافغ حمَق « غیطاًساًی»زٍلت لغط تِ زلیل ضفتاض

ِ است  .تطط، تاضّا هَضز اًتماز لطاض گطفت
  ضیؼیاى لغط اظ آظازی ضضایت ترطی تطذَضزاض تَزُ ٍ تِ لحاػ التػازی ًیع ضیؼیاى لغط ًفَش لاتل

 تَجْی زض تاظاض ایي وطَض زاضًس
 سال  15تا تَلس زض لغط تاتؼیت زازُ ًوی ضَز هگط ایٌىِ پسض ضرع تاتؼیت لغطی زاضتِ تاضس ٍ یا

 سال  20ساوي وطَض لغط تاضٌس تطای اػطاب ٍ هلیتْای غیط ػطب 
00974: وس تلفي وطَض لغط 
وس ایٌتطًتی :.qa  
 وس ٍاحس پَل لغط :QAR 
 ظهیٌْای وطاٍضظی لغط زض هالىیت زٍلت لطاض زاضًس زضًتیجِ اوثط هعاضع زض لغط تَسظ ًیطٍی واض هْاجط

 ازاضُ هی ضَز
  تماضای زاذلی تطای آب زض لغط جعٍ تاالتطیي هػطف سطاًِ آب زض جْاى هی تاضس 
 تِ زلیل ّوسایگی لغط تا ایطاى عثیؼت اًساًی ٍ اجتواػی لغط تا حسٍزی ضثیِ فطٌّگ اجتواػی هطزم

 جٌَب ایطاى است
 
 
 

 



 مسائل و مشكالت

 ػذم اهضای هَافمتٌاهِ وؾتیزاًی تجاری ـ دریایی ٍ اعتوزار تجارت عٌتی اس طزیك
 لٌج ّای فزعَدُ

 (حول ٍ ًمل ، اعتاًذارد ، تغتِ تٌذی ٍ ) ًا هٌاعة تَدى سیزعاخت ّای فادراتی ... 

فمذاى اطالػات وافی اس ؽزایط تاسار لطز ٍ عالئك هقزف وٌٌذگاى 

ًثَد تثلیغات هٌاعة جْت واالّای فادراتی ایزاى 

 اختالفات هذّثی ٍ تاحذٍدی عیاعی هیاى دٍ وؾَر 

 لطغ رٍاتط تاًىی تلحاظ تحزیوْای ػوَهی 

اعتاًذاردّای تغیار عختگیزاًِ لطز در ٍاردات واال 

 



 راهکارهای بازاریابی و فروش
 

 تهیه کاتالوگهای عربی و انگلیسی جذاب 

 عرضه محصوالت باکیفیت و لوکس به مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش بسیار مناسب 

 جذابیت بسته بندی ، درج اطالعات کامل و زمان تولید و مصرف کاال بر روی آن 

 گردآوری اطالعات به روز از گرایش های مردم وشرایط اقتصادی جامعه 

 بهره برداری از دانش و تجربه تجار محلی 

 اعتماد سازی و دادن اطمینان به خریداران و تجار در بازار قطر 

 ارائه گواهی های استاندارد جهانی دریافت شده در تولید محصول به مشتریان و درج استاندارد یادشده در

 کاتالوگها ، بروشورها و دیگر ابزارهای تبلیغاتی 

 توجه به اصول و اعتقادات دین اسالم در همه فرآیندهای بازرگانی ،بازاریابی و فروش ، باتوجه به

 اعتقاد بیشتر مردم و بازرگانان به دین اسالم و رسمیت این دین و مذهب در قطر 

 حضور در نمایشگاهها و بازهای تجاری ویژه و فروشگاههای زنجیره ای 

 برقراری ارتباط مناسب و بلند مدت با بازرگان قطری و شرکت های تجاری این کشور 

 همکاری با اعضای انجمن ها و تشکلهای تجاری دو کشور 

 تهیه تیزرهای تبلیغاتی تلویزیونی و پخش آن بویژه در شبکه جهانی الجزیره 

 چاپ آگهی کاال و خدمات در مجالت بازرگانی این کشور 

 



سفر ، اقامت و ویزا

 

 

 الاهت زائن تطای اتثاع ذاضجی               
 
عال ٍ  10تزای وغاًی وِ در داخل هتَلذ ؽذُ اًذ پظ اس    -1

عال وارت الاهت   20تزای وغاًی وِ اس خارج آهذُ اًذ پظ اس 
 .  دائن فادر هی ؽَد 

 اًذفزادی وِ خذهات ٍیضُ ای تِ دٍلت ػزضِ ًوَدُ  -2
افزادی وِ دارای ٍیضگی ّای هتوایشی ّغتٌذ وِ دٍلت  -3

 تاؽذًیاسهٌذ آًْا هی 
 
 

 ديحٍ دیذوی اماکه
  ٌّرّای هَزُ ، قطر هَزُ ، دٍحِ شْر کَرًیش
  ، الَجبِ قلعِ ، (  kootکَت) دٍحِ قلعِ ، اسالهی

  خاًِ قَُْ ، ( شعبیِ التقالیذ بیت ) سٌتی خاًِ
  بازی شْر ، ٍحش باغ ، (الشعبی الوقْی) سٌتی

  ٍ تفریحی هرکس )دیبلواسی ًادی ، عالءالذیي
  ، دٍحِ الوللی بیي ًوایشگاُ ، (دیپلواسی ٍرزشی

 رستَراًْا ٍ تجاری هراکس ٍ ّا فرٍشگاُ

 

 ِغسٍض ضٍازیس یه هاِّ زض فطٍزگاُ زٍح 
 هذارن هَرد ًیاس: 
1-  هاُ اػتثار   6داؽتي گذرًاهِ تا 
 2- رسرٍ لثلی اتاق در یىی اس ّتلْای لطز 
3- داؽتي تلیط رفت ٍ تزگؾت اس ایزاى تِ لطز 
4-    ریال لطزی ّوزاُ 5000داؽتي حذالل 

 
 ُریال لطزی 200: ّشیٌِ فذٍر ٍیشا در فزٍدگا 

 



آدرس هواپیمایی قطرایرویز در ایران 

 دفتر نمایندگی قطر ایرالین در
روبروی | خیابان ولیعصر : تهران 

 | 2طبقه | برج سایه 

75925- 021 

2لغط ایطٍیع ّوِ ضٍظُ  َّاپیوایی 
تا پطٍاظ اظ تْطاى تِ همػس زٍحِ  3تا 

 ٍ تطػىس زاضز
  ِسایت َّاپیوایی لغطایطٍیع ت

فاضسی  
http://www.qatarairways.c

om/ir/fa 
 ذطیس تلیظ ٍ پطزاذت ّعیٌِ  اهىاى

حول واالّای َّایی تا واضتْای ضتاب  
 ٍجَز زاضز 

  تلفي زفتط َّاپیوایی لغط ایطٍظ زض
 + 98 21 – 835 19 220تْطاى 



 مُمتریه اتحادیٍ َای تجاری لطر

 
 اتحادیه تجار بزجسته لطز•

 0097 – 4444353120: تلفي 

 http://www.qataribusinessmen.org: ٍتسایت 

 Qba@qataribusinessmen.org: ایویل 

 خیابان عمر المختار  –دوحه  –قطر :  آزضس 

  اتاق باسرگاوی لطز 

 00974 - 44559111: تلفي 

 00974 – 44661693: فىس 
 ٍتسایت :https://qatarchamber.com 

 

 ایمیل   :info@qcci.org 

 قطر ، دوحه ، منطقه اوسیری ، خیابان : آدرس
   402الشعب ، شماره 

 



 هراكس اطالع رساًي كشَر قطر در ايراى

 
 اتاق مشتزن باسرگاوی ایزان ي لطز 
 ضواضُ تواس 

982188591209:       تلفي + 

 +982188591049:     فىس
 ٍتسایت :http://. cci-irqa.com 

 ایویل :info@cci-irqa.com 

 تْزاى، ؽْزن غزب،فاس یه، تلَار ایزاى سهیي، : آزضس
 ، طثمِ اٍل26پالن 

 

   

 
 ساسمان تًسعٍ تجارت ايزان 

 ادارٌ کل باسرگاوي کشًر َاي عزبي ي آفزيقايي
 

 021 – 22664010:  تلفه 
 021 - 22662566: فکس 

  
تُزان ، بشرگزاٌ چمزان ، محل دائمي :  آدرس 

ومايشگاَُاي بيه المللي ايزان ، ساختمان ميالد ، 
 طبقٍ ديم 



 آدرس سفارتخاوه ها 

 
سفارت جمًُري اسالمي ايزان در قطز 

 00974    :کد کشور و شهر 

 44835300 :تلفن سفارت  
      4483155-3و  44831950

 44831665 : فاکس 

 الحی الدبلوماسی -دفنه:آدرس-
 1633: صندوق پستی

 وبسایت:www.doha.mfa.ir 

پست الکترونیک  :
iranemb.doh@mfa.gov.ir 

 

 

سفارت قطز در تُزان 

22051256 - 22051255 :تلفن  
(021) 

 (021) 22058453: فکس 

 وبسایت  :
www.embassy.am/embassy-of-

the-state-of-qatar-in-tehran-
iran 

  ایمیل :tehran@mofa.gov.qa 

(جردن)تهران ، بلوار آفریقا : آدرس ،
 4خیابان گل آذین، پالک 

 

 



 هعرفي كتاب  



 معرفی کتاب  

 www.IranIraqTrade.comفروش از طریق سایت •
 IraTrade@Gmail.comیا درخواست به ایمیل  •
تلفن دفتر  فروش و مشاوه تخصصی تجارت ایران و   •

   021 – 55777178عراق  

 : محل قروش 



 ّرگس خستِ ًثاشيذ 
آرزٍهٌذ حضَر سثس ٍ پايذار شوا در تازار قطرّستن 


