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این مرکز در تهران و با هدف معرفی توامندی های صادراتی و نیز فر صت
های سرمایه گذاری به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،تاسیس شده
و با ارائه خدمات تسهههیگ گری تراری و اداری امادگی دارد محصههو ت و
فر صت های سرمایه گذاری شرکت های ایرانی را به شکگ صحیح به
خریداران خارجی اعم از هیئت های تراری معرفی و با اسههاداده از اویوی
صحیح انان را در فرایند صادرات و ارتباط با خریداران مساعدت نماید
اگر تصههمیم به صههادرات محصههود خود دارید و یا نیاز به جذ سههرمایه
خارجی برای توسعه تووید خود دارید  ،ما شما را در این مسیر همراهی می
کنیم و از شههما دعوت می کنیم در مرکز دائم صههادرات و جذ سههرمایه
خارجی شرکت نمایید

خدمات صادرات :
انرام مطاوعه بازار در کشورهای هدف صادرات
تدوین اساراتژی صادراتی برای شرکت ها
ارائه مساند دانشی کشور مقصد شامگ اطالعات بازار
معرفی کاناد های توزیع در منطقه و ارتباط با این کاناد های توزیع
ارتباط با ترار بزرگ منطقه
امور گمرکات  /حمگ و نقگ  /ترخیص
خدمات ماوی
تنظیم قراردادها و توافقنامه های صادرات
 15کشور همسایه جمهوری اسالمی ایران با حرم واردات سا نه  1300میلیارد
د ر  ،یکی از جذا

ترین بازارهای دنیا را تشکیگ می دهند  ،علیرغم وجود

توانمندی ها در حوزه تووید و خدمات و نیز فرصت های بیشمار سرمایه گذاری ،
چاوش معرفی با اویوی صحیح به خریداران و سرمایه گذاران خارجی  ،یکی از
مهمارین د یگ عدم رشد سهم باز ار شرکت های ایرانی در این بازارها بوده و
همساییان ما از توانمندی های شرکت های ایرانی اطالع کافی ندارند

خدمات نمایشگاهی :
نمایش محصود و یا خدمات شما به مدت یک ساد به هیئت های تراری و
بازدیدکنندگان خارجی
اساداده از ظرفیت ساون جلسات به منظور برگزاری جلسات با مشاری –
دفار موقت در تهران
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معرفی در مرله اوکارونیکیMade in Iran

مطالعات کشوری قطر

بهار 1399
تهیه و تنظیم  :دپارتمان مطالعه بازار مرکز دائم صادرات
و سرمایه گذاری ایران
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صادرات به قطر
قطر صادر کننده برجسته گاز طبیعی مایع در جهان است و سومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد
(حدود  ٪16از کل جهان تخمین زده می شود) .بنابراین اقتصاد این کشور به شدت در صنعت گاز متمرکز شده
است که دو سوم از تولید ناخالص داخلی آن و تقریباً  80درصد از درآمد صادراتی را تشکیل می دهد .قطر مانند
سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس از سال  2014با کاهش جهانی قیمت نفت روبرو بوده است .با این وجود
 ،نتایج اقتصادی در این کشور بهتر از همسایگان خود بوده است  ،به دلیل تنوع اقتصادی موفق  ،یعنی از طریق
توسعه پروژه های کالن .این کشور با پیدا کردن مسیرهای جدید وارداتی و صادراتی  ،اختالف دیپلماتیک را با
دیگر بحران های خلیج فارس از بین برد و نرخ رشد آن تخمین زده می شود در سال  2018به  ٪1.5رسیده
باشد .براساس پیش بینی های صندوق بین المللی پول از  14آوریل  ، 2020با توجه به شیوع COVID-19
 ،رشد تولید ناخالص داخلی در سال  2020به  4/4درصد کاهش می یابد و برداشت می شود ٪5 .در سال
 ، 2021مش روط بر بهبود اقتصادی جهانی پس از همه گیری  ،نتیجه گیری از رونق مورد انتظار در بخش خدمات
پیش از جام جهانی فیفا .2022
بعد از سه ماهه اول سال  2019با افزایش هزینه های دولت  ،به ویژه در رابطه با دستمزدها در بخش دولتی ،
اقتصاد قطر سریعتر رشد کرد .این امر به شکو فایی اقتصاد در اواخر سال کمک کرد  ،زیرا با اتمام مهمترین پروژه
های زیربنایی و ساختمانی در رابطه با جام جهانی  ،نشانه هایی از کندی نشان داده بود .با این وجود  ،پیش بینی
می شود که بدهی دولت عمومی در سال  2019از  48.6درصد در سال گذشته به  53.2درصد از تولید
نا خالص داخلی افزایش یابد  ،زیرا این کشور همچنان به استقراض در بازارهای بین المللی ادامه داد .صندوق بین
المللی پول کاهش بدهی را در سالهای آینده  ٪48 ،در سال  2020و  ٪43.1در سال  2021پیش بینی
می کند .مازاد حساب جاری در سال  2019از  ٪2.7تولید ناخالص داخلی در سال  2019از  ٪8.7سال
قبل کاهش یافته است که قیمت جهانی انرژی کاهش یافته است .با این حال  ،صندوق بین المللی پول انتظار دارد
که این روند به شدت تحت تأثیر اثرات منفی اقتصادی همه گیر  COVID-19و افت قیمت نفت باشد  ،مانده
حساب فعلی باید در سال های  2020و  2021منفی باشد ( ٪1/9و  ، 8-1 / 8به ترتیب) ) با این وجود ،
آغاز به کار تاسیسات گاز طبیعی بارزان امسال می تواند از تولید گاز داخلی حمایت کند و به رشد مثبت کمک
کند .در میان مدت  ،پیش بینی می شود گسترش پروژه های گازی شمال میدان تا سال  2024به اتمام برسد
 ،و این باعث اف زایش بیشتر تولید گاز می شود .قطر برای پایین آوردن وابستگی خود به بخش هیدروکربن  ،یک
برنامه متنوع سازی اقتصادی را اجرا کرده است و در دسامبر سال  2018این کشور اعالم کرد که اوپک را در
ژانویه  2019ترک خواهد کرد تا تالش های خود را بر روی گاز طبیعی (عمدتا به دلی ل تنش های دیپلماتیک با
کشورهای همسایه) متمرکز کند .پروژه های جدید در زیرساخت ها و ارتباطات از راه دور برنامه ریزی شده اند و
پروژه های مختلف ساختمانی در حال آماده سازی برای جام جهانی در سال  2022هستند .پیش بینی می شود
تورم در سال گذشته از  ٪0.2در سال  2018به  ٪0.6-کاهش یابد IMF .تخمین زده است تورم کاهش
یابد  ٪1.2 -در سال  2020و در  2021در آخرین دیدگاه اقتصادی جهانی آوریل  2020به  ٪2.4افزایش
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یافته است .در واقع  ،قطر برنامه هایی را برای معرفی مالیات بر ارزش افزوده تا سال  2021به تعویق انداخت ،
و نشان می دهد تورم امسال همچنان ضعیف خواهد بود.
قطر در کل یک کشور ثروتمند از نظر سیاسی است (با توجه به بانک جهانی  )PPP ،باالترین درآمد سرانه در
جهان در سال  2018را دارد .تخمین زده می شود که با وجود پیشرفت های انجام شده در اصالحات اخیر ،
 85درصد از ساکنان مهاجران هستند که حقوق آنها محدود است .براساس گزارش بانک جهانی  ،بیکاری تقریباً
صفر و نزدیک به  ٪0.14از کل نیروی کار در سال  2019را تشکیل می دهد .اداره برنامه ریزی و آمار قطر
( )PSAنرخ بیکاری  ٪0.1را در سه ماهه سوم سال  2019تخمین زده است که پایین ترین سطح جهان
است.
2019
2020
2021
)(e
)(e
)(e
166.93 191.36e 191.85 195.23 200.74
3.0

2.8

2.0

2018

2017

1.5e

1.6e

62,826 70,379e 69,688 70,737 72,554
43.1

48.0

53.2

48.6

49.8

2.1
5.36
n/a

2.2
8.08
6.8

-0.4
11.52
6.6

0.2
16.65
4.8

0.4
6.43
3.8

Main Indicators
)GDP (billions USD
GDP (Constant Prices, Annual %
)Change
)GDP per Capita (USD
General Government Gross Debt (in %
)of GDP
)Inflation Rate (%
)Current Account (billions USD
)Current Account (in % of GDP

Source: IMF – World Economic Outlook Database, 2016
Note: (e) Estimated Data
بخشهای اصلی صنعت
بخش کشاورزی قطر به دلیل اقلیم کشور و نبود زمین قابل کشت تقریباً وجود ندارد .تخمین زده می شود که
تنها  ٪0.2تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد و  ٪1.2از نیروی کار را استخدام می کند (سیا  ،بانک
جهانی).
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اقتصاد قطر مبتنی بر بخش ه ای نفت و گاز طبیعی است :اثبات شده ذخایر گاز طبیعی  ٪13از کل جهان و
سومین کشور بزرگ جهان را تشکیل می دهد  ،در حالی که اثبات شده ذخایر نفت از  25میلیارد بشکه فراتر
رفته و این بدان معناست که تولید می تواند تا  56سال در سطح فعلی ادامه یابد .صنعت گاز طبیعی مایع
( ) LNGقطر ده ها میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی جذب کرده و قطر را به بزرگترین صادر کننده این کاال
در جهان تبدیل کرده است .قطر به عنوان اصلی ترین منبع اقتصادی کشور و منبع درآمد دولت  ،به بخش نفت
و گاز بسیار وابسته است  ،بنابراین پس از افت قیمت کاالها در سال های اخیر  ،سعی در تنوع بخشیدن به
اقتصاد خود داشت و عمدتاً روی تولید  ،ساخت و ساز  ،پیشرو در غیر تولید ناخالص داخلی نفت به طور پیوسته
به بیش از نیمی از کل افزایش می یابد .با توجه به آماده سازی برای جام جهانی فوتبال  2022فیفا  ،بخش
ساخت و ساز به طور خاص رونق دارد .در کل  ،بخش صنعت  ٪61.1از تولید ناخالص داخلی و ٪54.5
اشتغال را به خود اختصاص می دهد.
بخش خدمات عمدتا مبتنی بر خدمات مالی است و تخمین زده می شود که  ٪42.7تولید ناخالص داخلی را
تشکیل می دهد و  ٪44.3از جمعیت فعال اشتغال ایجاد می کند .گردشگری همچنین یک بخش اقتصادی
مهم است :دولت قطر انتظار دارد سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی را از  3/4درصد از  3.5درصد تا
سال  2023افزایش دهد.
بخش های مختلف اقتصاد قطر

Agriculture Industry Services
43.6

54.6

1.2

n/a
n/a

56.9
2.0

0.2
8.2

Employment By Sector (in % of Total
)Employment
)Value Added (in % of GDP
)Value Added (Annual % Change

منبع :بانک جهانی  ،آخرین داده های موجود .به دلیل رند شدن  ،ممکن است درصدی از درصدها کوچکتر /
بیشتر از  ٪100باشد.

ارقام ترارت خارجی
سیاست تجارت قطر اساساً بر ایجاد ا قتصاد مدرن و لیبرال متمرکز است .این امر در ارتقاء سرمایه گذاری (داخلی
و خارجی)  ،برنامه های متنوع سازی تجارت آن در سطوح منطقه ای و بین المللی و عضویت در چندین سازمان
 ،مانند  ، WTOمنعکس شده است .تجارت  ٪88از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد (بانک
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جهانی  .)2018 ،هیدروکربن ها  ٪85از صادرات کشور در سال ( 2018عمدتا گاز طبیعی  ،به دنبال آن
نفت خام و سایر فرآورده های نفتی) را تشکیل می دادند  ،در حالی که واردات توسط محصوالت تولیدی
( 78.6٪بویژه اتومبیل های موتوری  ،هواپیما و ابزار انتقال رادیو تلفن) می باشد.
شرکای اصلی تجارت شامل ژاپن ( ، )٪17.4کره جنوبی ( ، )٪17.4هند ( )٪12.1و چین ()٪11/4
بودند .عمده ترین تأمین کنندگان قطر ایاالت متحده ( ، )٪19.5چین ( )٪12.4و هند ( )٪6.3بودند.
قطر موانع تجاری بسیار کمی دارد و گمرک نسبتاً کم دارد .این کشور تعدادی از توافق نامه های تجارت آزاد را
به صورت دو جانبه و از طریق شورای همکاری خلیج فارس به امضا رسانده است و به دنبال انعقاد معامالت
جدید تجاری با انگلیس و پاکستان است.
سود حاصل از درآمد شدید نفت و گاز  ،تراز تجاری قطر از نظر ساختاری مثبت است ( 51میلیارد دالر در سال
 ، ) 2018اما نوسان قیمت نفت در سال های اخیر بر روی مازاد رشد داشته است .صادرات به ویژه در سال
 2018قوی بود ( 84.3میلیارد دالر در برابر  67.5میلیارد دالر در سال گذشته) در حالی که واردات
نسبتاً پایدار بود ( 31.7میلیارد دالر در مقابل  30.9میلیارد دالر در سال گذشته) .در رابطه با تجارت
خدمات  ،قطر وارد کننده خالص است  ،واردات در سال  2018به  30.7میلیارد دالر رسیده است  ،در حالی
که صادرات  17.8میلیارد دالر بوده است .تخمین زده می شود که با وجود کاهش قیمت گاز جهانی  ،مازاد
تجارت در سال  2019به  44میلیارد دالر (سازمان برنامه و آماری) کاهش یابد.
2014
2015 2016 2017 2018
34,600 37,000 31,820 30,887 31,696
126,703 77,294 57,590 67,500 84,288
30,007 28,390 31,541 29,715 30,735
12,775 14,103 15,176 17,527 17,780
منبع :سازمان تجارت جهانی ()WTO؛ آخرین داده های موجود

2014 2015 2016 2017 2018
99.0 93.7 89.5 88.3 88.0
95,557 48,798 25,375 36,733 n/a
76,224 33,020 9,009 23,012 n/a

Foreign Trade Values
)Imports of Goods (million USD
)Exports of Goods (million USD
)Imports of Services (million USD
)Exports of Services (million USD

Foreign Trade Indicators
)Foreign Trade (in % of GDP
)Trade Balance (million USD
Trade Balance (Including Service) (million
)USD
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Foreign Trade Indicators
Imports of Goods and Services (Annual %
Change)
Exports of Goods and Services (Annual %
Change)
Imports of Goods and Services (in % of GDP)
Exports of Goods and Services (in % of GDP)

2014

2015

2016

2017

2018

6.4

-9.2

n/a

n/a

n/a

0.4

-1.4

n/a

n/a

n/a

31.0
68.0

36.6
57.1

41.8
47.7

37.3
51.0

34.4
53.6

 بانک جهانی؛ آخرین داده های موجود:منبع

شرکاء تراری مهم
Main Customers
(% of Exports)

2018

Japan

17.4%

South Korea

17.4%

India

12.1%

China

11.4%

Singapore

8.1%

Thailand

3.7%

Pakistan

2.9%

Italy

2.0%

United Arab
Emirates

1.8%

United Kingdom

1.3%
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شرح کا های صادراتی
84.3 bn USD of products exported in 2018
Petroleum gas and other gaseous hydrocarbons
Petroleum oils and oils obtained from bituminous...
Petroleum oils and oils obtained from bituminous...
Polymers of ethylene, in primary forms
Mineral or chemical nitrogenous fertilizers (excl....
Unwrought aluminium
Tugs and pusher craft
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols,...
Bars and rods, of iron or non-alloy steel, not...
Parts of aircraft and spacecraft of heading 8801...

61.5%
16.4%
8.2%
3.1%
1.8%
1.6%
0.6%
0.6%
0.5%
0.5%

شرح کا های وارداتی
31.7 bn USD of products imported in 2018
Powered aircraft e.g. helicopters and aeroplanes;...
Motor cars and other motor vehicles principally...
Turbo-jets, turbo-propellers and other gas...
Parts of aircraft and spacecraft of heading 8801...
Spark-ignition reciprocating or rotary internal...
Transmission apparatus for radio-telephony,...
Iron ores and concentrates, incl. roasted iron...
Medicaments consisting of mixed or unmixed...
Articles of jewellery and parts thereof, of...
Automatic data processing machines and units...

5.9%
4.4%
3.9%
3.0%
1.8%
1.7%
1.6%
1.6%
1.5%
1.4%
شرح خدمات صادراتی

15.2 bn USD of services exported in 2016
Transportation

50.13%
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15.2 bn USD of services exported in 2016
35.66%

Travel

4.18%

Communications services

4.12%

Government services

3.42%

Insurance services

Cultural and recreational services 2.50%

شرح خدمات وارداتی
28.7 bn USD of services imported in 2016
Transportation
38.19%
Travel
31.69%
Insurance services
10.68%
Communications services
7.20%
Government services
6.32%
Cultural and recreational services 5.92%

چهارچو سیاسی قطر
رهبران فعلی قطر

امیر قطر :تمیم بن حمد آل ثانی (از  25ژوئن )2013
نخست وزیر :خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی (از  28ژانویه سال
)2020

تاریخ انتخابات آتی قطر

احزاب اصلی قطر

شورای مشورتی :کارهایی برای برگزاری اولین انتخابات قانونگذاری کشور در
اکتبر  2019افتتاح شد .اما هنوز هیچ تاریخی برای انتخابات تعیین نشده
است.
شهروندان قطری از حقوق سیاسی محدود برخوردار هستند و تشکیل احزاب
سیاسی در کشور ممنوع است .تنها انتخابات برای یک شورای مشورتی
شهرداری است و همه نامزدها برای انتخابات شهرداری به صورت مستقل
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شرکت م ی کنند .انتخابات قانونگذاری برای شورای مشورتی هنوز برگزار
نشده است.
قدرت اجرایی

رئیس دولت امیر است  ،یک عنوان ارثی .اگرچه این کشور به طور رسمی یک
سلطنت مشروطه است  ،امیر قدرت اجرایی را اعمال می کند و وظیفه دارد
پس از مشورت با شورای مشورتی  ،قانون را تصویب یا رد کند.
امیر همچنین نخست وزیر را منصوب می کند و تشکیل شورای وزیران را به
توصیه نخست وزیر تصویب می کند.

نظام حقوقی قطر

نظام حقوقی قطر ترکیبی از قوانین مدنی و حقوق اسالمی (شرع) است.
شورای مشورتی (یا مجلس الشورا) می تواند قوانینی را تدوین و تصویب کند
 ،اما حرف آخر به دست امیر است .این شورا  45عضو دارد که  30نفر از
آنها با رای مستقیم و مخفیانه عمومی انتخاب می شوند  ،در حالیکه  15نفر
توسط امیر تعیین می شوند .شورای وزیران همچنین می تواند پیش نویس
قوانین و مصوبات را به شورای مشورتی پیشنهاد دهد.
قانون شرع در قوانین مربوط به حقوق خانواده  ،وراثت و چندین عمل
مجرمانه اعمال می شود.

کل جمعیت2،639،211 :
افزایش طبیعی٪2.7 :
تراکم 240 :سکنه در کیلومتر مربع
جمعیت شهری٪99.1 :
منشأ قومی ٪40 :عرب  ٪18 ،هندی  ،پاکستانی  ، ٪18ایرانی  ٪14 ، ٪10دیگر.
زبان رسمی :عربی
سایر زبان ها :انگلیسی
زبان (های) تجاری :انگلیسی و عربی
دین :مسلمان  ، ٪77.5مسیحی  ، ٪8.5دیگران .٪14
میزان سواد آموزی٪89.0 :
کد تلفن:
برای تماس از قطر  ،با شماره  00تماس بگیرید
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برای تماس با قطر  ،با شماره  974+تماس بگیرید
پسوند اینترنتqa. :
رایانه ها 17.9 :در  100نفر از ساکنان
خطوط تلفن 16.9 :در هر  100ساکن
کاربران اینترنت 88.1 :در  100نفر از ساکنان
دسترسی به برق 97/7 :درصد از جمعیت
ماویات
سال مالیات عموماً برابر با سال تقویم است و مأمور مالیاتی باید از این دوره حسابداری استفاده کند مگر اینکه
تأیید برای یک سال دیگر متفاوت (فقط در موارد استثنایی) حاصل شود.
دوره اول حسابداری ممکن است بیشتر یا کمتر از  12ماه باشد  ،اما نباید از شش ماه یا بیشتر از  18ماه باشد.
قانون تجارت شماره  5مصوب  2002همه شرکتهای ذکر شده را ملزم به تهیه صورتهای مالی تلفیقی و
جداگانه شرکت "مطابق با اصول حسابداری مصوب بین المللی" می کند .مقررات سازمان بازارهای مالی قطر این
معنا را به معنای استانداردهای  IFRSتعریف کرده است.
گزارش ماوی شرکت ها
گزارش ساالنه باید شامل ترازنامه  ،حساب سود و زیان و صورت جریان نقدی باشد.
ساد ماوی
ب ه طور کلی  ،کلیه شرکتها باید ظرف چهار ماه پس از پایان دوره مالی  ،اظهارنامه مالیاتی را ثبت کنند .تاریخ
ممکن است به اختیار  QTDتمدید شود  ،اما مدت تمدید ممکن است از چهار ماه تجاوز نکند.
کلیه اسناد حسابداری  ،ثبت ها و اسناد مربوط به فعالیت در قطر الزم است برای مدت  10سال در قطر
نگهداری شود.
قانون شرکت های بازرگانی  2015/11شرکتهای سهامی عمومی را ملزم می کند صورتهای مالی را مطابق با
 IFRSو  ، IASبه وزارت اقتصاد و تجارت ارائه دهند .شرکتهای سهامی عام نیز باید صورتهای مالی را 15
روز قبل از نشست عمومی ساالنه خود  ،در دو روزنامه محلی (به عربی و انگلیسی) و در وب سایت شرکت منتشر
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کنند .کلیه شرکت ها موظف هستند سوابق حسابداری (از جمله  LLC ،PSCو  )LPCرا که مطابق
استانداردهای اعالم شده توسط هیئت استاندارد بین المللی حسابداری ( )IASBاعالم شده است  ،حفظ کنند.
موسسات رسمی حسابداری رسمی
موسسه حسابداران رسمی معتبر قطر
سازمان حسابرسی و حسابرسی شورای همکاری خلیج ()GCCAAO
فرِایند حسابرسی
اگر سرمایه یا سود شرکت بیش از  QAR 100.000یا دفتر مرکزی در خارج از قطر باشد  ،بازده  CITیک
شرکت با صورتهای مالی حسابرسی شده باید همراه باش د .اظهارنامه مالیاتی باید توسط یک حسابرس رسمی در
قطر که در وزارت دارایی ثبت شده است تأیید شود .اگر این شرط برآورده نشود  ،اداره امور مالیاتی قطر ()QTD
اظهارنامه مالیاتی را رد می کند .اظهارنامه مالیاتی و حمایت از صورتهای مالی حسابرسی شده باید در QAR
بیان شود.
ماویات بر ارزش افزوده
در حال حاضر  ،قطر هیچ مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات فروش را برای عملیات در قلمرو خود تحمیل نمی
کند .با این حال  ،پیش بینی می شود مالیات بر ارزش افزوده از ژانویه سال  2020اجرا شود  ،زیرا قطر بخشی
از چارچوب مالیات بر ارزش افزوده  GCCاست.
نرخ ماویات
در حال حاضر این نرخ برای قطر وجود ندارد .نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در قطر و  GCCاز سال
 5٪ 2020خواهد بود.
مالیات غیر مستقیم در قطر از اول ژانویه سال  2019اعمال می شود و هم به واردات و هم کاالهای تولیدی
محلی اعمال می شود .ق یمت ها مربوط به محصوالت دخانیات  ،نوشیدنی های انرژی زا و کاالهای "ویژه" و
 50٪در مورد نوشیدنی های گازدار  ٪100است.
اساقالد دسایاه قضایی
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دستگاه قضایی کامالً مستقل نیست و زبان دادگاه های قطر عربی است .دادگاه ها مدارکی و بیانات غیر عربی را
از طریق مترجم می شنوند  ،که البته ملزم به سوگند خوردن هستند و موظفند تمام صداقت  ،صداقت و اخالص
را رعایت کنند.
بسیاری از قضات که در دادگستری قطر مشغول به خدمت هستند  ،به صورت موقت استخدام می شوند ،
بنابراین استقالل را به یک مسئله پیچیده تبدیل می کند.
دادرسی دادگاه ممکن ا ست فاقد شفافیت باشد  ،زیرا برخی جلسات دادرسی در اتاق های در بسته برگزار می
شود و وکال می توانند در دستیابی به اطالعات مربوطه مشکالت را تجربه کنند.

فساد
قطر یکی از کشورهای منطقه منا با کمترین درجه فساد است .با این حال  ،اتباع خارجی را نمی توان همیشه با
محاکمه بی طرفانه از سیستم قضایی کشور تضمین کرد.

ویژگی های مصرف کنندگان قطری
قطر  2.3میلیون نفر جمعیت دارد  ،اما عمدتاً از مهاجران تشکیل شده است زیرا شهروندان قطری بیش از
 250،000نفر نیستند.
میانگین سنی جمعیت  33سال است .از نظر ساختار سنی  ،گروه بین  0تا  14سال  ٪12.63از جمعیت ،
یک گروه  24-15سال  54-25 ، ٪12.35سال  64-55 ، ٪70.59سال  ٪3.42و  65سال و
حدود  2017 ( ٪1است ).کل مصرف کنندگان قطری ساکنان شهری هستند :این کشور از نظر سطح
شهرنشینی در بین باالترین در جهان  ٪99.4 ،است.
قطر باالترین سطح تولید ناخالص داخلی سرانه جهان را دارد که در سال  2017حدود  125.000دالر
آمریکا ( ) IMFتخمین زده شده است .چنین سطح باالی ثروت ملی به زیربنای توسعه بازار قوی خرده فروشی
کمک کرده است  ،با این حال نابرابری ها هنوز هم مشهود است :کمترین حقوق کارگر مهاجر دارای حقوق
متوسط حدود  1920دالر در سال است که در ساخت و ساز کار می کند  ،در حالی که حقوق استاندارد برای
کارگران کارگر حدود  500دالر در ماه است .از طرف دیگر  ،شهروندان قطری می توانند به طور متوسط 690
هزار دالر درآمد ساالنه از سرانه برخوردار شوند.
در سالهای اخیر هزینه های ز ندگی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و این به دلیل نرخ اجاره باال است.
حضور گسترده مهاجران بر بسیاری از مؤسسات خرده فروشی تأثیر گذاشته است.
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مشکالت سیاسی
در ژوئن سال  ، 2017عربستان سعودی و گروه های دیگر از کشورهای عربی ناگهان تمام روابط دیپلماتیک با
قطر را قطع کردند و بر بازار خرده فروشی این کشور تأثیر گذاشت .اما طبق آخرین گزارش شاخص اعتماد
مصرف کننده منتشر شده توسط وزارت توسعه  ،برنامه ریزی و آمار قطر  ،در پایان سال  2017مصرف
کنندگان ابراز خوشبینی باالیی کردند :وقتی از اوضاع اقتصادی فعلی در مقایسه با سال گذشته سؤال شد ،
 56.5٪مصرف کنندگان نسبت به اوضاع اقتصادی فعلی خود در قطر احساس بهتری می کردند و 28.9
درصد معتقد بودند که وضعیت مشابه سال قبل است .برای آنچه مربوط به انتظارات سال  2018است  ،حدود
 79.9٪وضعیت اقتصادی بهتر را انتظار داشتند  ٪12.2 ،وضعیت بدون تغییر را پیش بینی کردند  ،در
حالی که تنها  ٪2.6انتظار داشتند وضعیت اقتصادی بدتر شود.

رفاار مصرف کننده
به طور کلی  ،برای مصرف کنندگان قطر قیمت مهمترین عامل در تصمیم گیری برای خرید است و آنها هر زمان
ممکن به طور فعال به دنبال فروش و تبلیغات هستند .با این حال  ،مصرف کنندگان همچنین کیفیت کاالها و
خدمات ارائه شده را در نظر می گیرند و مایل هستند محصوالت جدید را امتحان کنند :وضعیت کاالهای جدید
به بازار می تواند مزیت رقابتی را ارائه دهد.
بازار خرده فروشی قطر در پایان سال  2017حدود  35میلیارد یورو تخمین زده شد و پیش بینی می شود تا
سال  2020به  37.3میلیارد یورو برسد (اداره آمار قطر) .قطر یکی از بزرگترین بازار جهان برای محصوالت
لوکس است و پیش بینی می شود این روند تا سالهای آینده ادامه یابد .درگیری مد  ،آگاهی از برند و مقایسه
اجتماعی تأثیر معنی داری در نگرش مصرف کنندگان نسبت به مارک های لوکس دارد.
مصرف کنندگان قطری قبل از خرید محصول یا خدمات به دنبال بررسی و اظهار نظر هستند  ،زیرا به طور کلی
آنها به بازخوردهای دیگر مصرف کنندگان بیشتر از تبلیغات تبلیغاتی اعتماد می کنند .در حال حاضر  ،تبلیغات
در روزنامه ها رایج ترین روش برای تبلیغ مواد غذایی و سایر کاالهای مصرفی سریع است.

قطر همچنین در تالش است بازار تجارت الکترونیک خود را گسترش دهد زیرا این کشور بسیاری از عناصر اصلی
برای یک بازار آنالین مطلوب را در اختیار دارد :جمعیتی که دارای سطح باالیی از درآمد است ،یک زیرساخت
 ICTقوی و ایمن و یک جامعه که از نظر الکترونیکی به یکدیگر متصل هستند .در حقیقت  ،قطر از نظر نفوذ
به اینترنت در سال  2017در رده اول جهان قرار گرفته است و نرخ آن  ٪99است (گزارش دیجیتال 2018
) با این حال  ،تخمین زده می شود که تنها  ٪14از مردم در واقع خرید آنالین انجام می دهند  ،عمدتا به این
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دلیل که نرخ ضریب نفوذ کارت اعتباری هنوز نسبتاً پایین است و مصرف کنندگان ترجیح می دهند محصول را
ببینند و با یک فروشنده تعامل داشته باشند که بتواند اطالعات مستقیمی را در اختیار آنها قرار دهد .قبل از
خرید حدود سه چهارم از معامالت آنالین هنوز به عنوان وجه نقد تحویل انجام می شود .در حالی که تجارت
الکترونیکی رو به افزایش است (انتظار می رود که تا سال  2019به  2.2میلیارد دالر برسد  ،از 1.6
میلیارد دالر در سال  ، 2017که توسط بخش های مسافرتی  ،الکترونیکی و مد هدایت می شود)  ،داشتن
نمایند ه محلی هنوز موثرترین راه برای دستیابی به مصرف کننده است .پایه .شرکتهای خارجی مجاز نیستند
بدون ثبت نام به عنوان یک نهاد در قطر و کسب نمایندگی محلی  ،مستقیماً در پایگاه مصرفی قطر بازاریابی
کنند.
دسارسی به اینارنت
قطر از نظر ضریب نفوذ اینترنت برای دوره بین ژانویه  2017و ژانویه  2018در رده اول جهان قرار گرفته
است .براساس گزارش "دیجیتال در سال  ، "2018با بیش از  2.6میلیون کاربر اینترنت قطر  99درصد
ضریب نفوذ اینترنت دارد .نفوذ تلفن های هوشمند این کشور به  ٪75رسیده است و بیشترین استفاده در گروه
سنی  34-15سال است  ،به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم می شود (وزارت حمل و نقل و ارتباطات قطر).
محبوب ترین موتورهای جستجوی وب در قطر عبارتند از :گوگل ( ، )٪97بینگ و یاهو (به ترتیب  ٪1.5و
.)1.1٪
بازار ترارت اوکارونیک
آمار و ارقام منتشر شده از سوی وز ارت حمل و نقل و ارتباطات نشان می دهد که بازار تجارت الکترونیکی
قطر از  1.3میلیارد دالر در سال  2017به  3/3میلیارد دالر در پنج سال آینده رشد خواهد کرد .در سال
 2017بازار تجارت الکترونیکی در مقایسه با سال گذشته  14درصد رشد داشته است .سفر  ،الکترونیک و مد
دست ه اصلی کاالهای خریداری شده بصورت آنالین هستند .وب سایت های معروف برای خرید آنالین
 Ubuy.qa ،Dohasooq.qaو  Getit.qaهستند .پول نقد هنگام تحویل روش پرداخت ارجح
( )75٪و پس از آن کارت اعتباری ( )٪19و سایر خدمات مانند  ) (Go-Gulf)٪PayPal (6می
باشد .براساس گزارش هوتسوایت  ،قطر با  2.4میلیون کاربر یکی از باالترین میزان نفوذ رسانه های اجتماعی
در جهان را دارد .قطر همچنین باالترین درصد از جمعیتی که از رسانه های اجتماعی از طریق دستگاه های
تلفن همراه (حدود  )٪95استفاده می کند .براساس گفته  ، MidEastMediaبیشتر کاربران اینترنت در
قطر از واتس اپ ( )٪93و حدود دو سوم از اینستاگرام و اسنپ چت استفاده می کنند (به ترتیب  ٪70و
 .) 64٪کمتر از یک در هر چهار کاربر اینترنتی قطری از فیسبوک استفاده می کنند (.)٪23
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فرایند تکامگ بخش مصرفی
بر اساس گزارش  ، Alpen Capitalانتظار می رود بازار خرده فروشی قطر با رشدی مرکب از رشد
ساالنه ( )CAGRبا  ٪9.8رشد و رسیدن به  284.5میلیارد دالر در سال  ، 2018سریعترین در منطقه
شورای همکاری خلیج فارس باشد .دولت برنامه های بلندپروازانه ای را برای توسعه چشم انداز خرده فروشی
خود برای پاسخگویی به تقاضای روزافزو ن سطح رو به رشد مصرف شخصی جمعیت افزایش داده است .پروژه
های کلیدی که در حال حاضر در حال انجام است شامل بازار قطر  ،شهر دوحه ،فستیوال دوحه و Place
 Vendomeاست.
ادامه قیمت پایین نفت به این معنی است که دولت قطر درآمدهای دولت خود را کاهش می دهد .به این ترتیب
 ،کشور به منظور پاسخگویی بهتر به این عامل  ،به طور جدی به دنبال سرمایه گذاری در بخش های خارجی و
خصوصی است .توسعه بخش خرده فروشی به شکوفایی اقتصاد خود کمک می کند و فرصت های عالی را برای
سرمایه گذاران خارجی به ویژه در خرده فروشی لوکس ارائه می دهد .در سال  ، 2015این کشور با توجه به
شاخص توسعه جهانی خرده فروشی ( )GRDIبه عنوان چهارمین بازار جذاب خرده فروشی در رده بندی قرار
گرفت و این کشور را در رتبه اول در خاورمیانه قرار داد.
ال کمک کرده است تا عالقه سرمایه گذاری بین شرکت های خارجی ترسیم شود .اعتقاد
ابتکارات اخیر دولت قب ً
بر این است که برنامه های تصویب قانونی برای معرفی استفاده از مشارکت های دولتی و خصوصی ( )PPPتا
پایان سال  2016یک اقدام مثبت است که احتماالً باعث جذب بیشتر سرمایه گذاری های خارجی خواهد شد.
 PPPها به عنوان گزینه ای جایگزین برای مدلهای خرید سنتی تر ب ه حساب می آیند و به سرمایه گذاران
خصوصی این امکان را می دهد که همراه با دولت  ،بخشی از ریسک و سهم سود را در پروژه ها بدست آورند.
جمعیت در حال رشد سریع قطر  ،همراه با قدرت خرید باالی سرانه  ،اصول اساسی در رشد بخش خرده فروشی
است .وابستگی این کشور به کاالهای لوکس در حال حاضر برنامه های ورود خرده فروشان رده باال را آغاز کرده
است و ما انتظار داریم مارک های بیشتری با توجه به یک میلیون متر مربع فضای خرده فروشی در سالهای
آینده در دوحه اضافه شود .سرمایه گذاران خارجی قطعاً می خواهند از بازار خرده فروشی قطر سود ببرند.
سهم بازار
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دولت قطر بزرگترین کاربر نهایی طیف گسترده ای از محصوالت و خدمات است .روند تهیه دولت براساس رویه
های مناقصه استاندارد است .یک تأمین کننده خارجی که مایل به شرکت در مناقصه های دولت است ممکن
است یک نماینده تجاری محلی تعیین کند.
به گفته یورومانیت ور  ،سوپر مارکت های خصوصی بخش عمده فروش خرده فروشی را به خود اختصاص داده اند
و این بخش هم اکنون در حال گسترش است .در این روش  ،بازیکنان اصلی عبارتند از:
 کارفور با هم هایپر مارکت ها و هم سوپر مارکت ها (بازار کارفور) در اکثر مراکز خرید (سیتی سنتر  ،ویالگیو ،اِزدن مال  ،الگوونا مال  ،سالم سالم)
 لولو هایپرمارکت با فروشگاه های بزرگ و لوازم الکترونیکی خوب از محصوالت مگا مارت با مجموعه گسترده ای از محصوالت وارداتی مونپورکس با طیف گسترده ای از محصوالت غذایی ( ٪50فروشگاه) و محصوالت آرایشی. گروه المیرا در همکاری با شرکت فرانسوی ژانتکانال توزیع به شرح زیر است :وارد کننده یا نمایندگی به سوپرمارکت های خصوصی ( ، )٪60تعاونی ها
( ، )20٪کاربران نهادی ( ، )٪10عمده فروشان و فروشگاههای راحتی ( )٪5اقدام به فروش می کند .عمده
فروشان به طور مستقیم به مصرف کنندگان  ،سوپر مارکت ها و رستوران های کوچک می فروشند.
قطر در اوپک ،سازمان تجارت جهانی و شورای همکاری خلیج فارس عضویت دارد.
این کشور همچنین عضویت در منطقه تجارت آزاد اعراب بزرگ ( )GAFTAاست  ،پیمانی از اتحادیه عرب در
ژانویه  2005به اجرا درآمد که هدف آن تشکیل منطقه تجارت آزاد عربی است.
محدودیت های غیر تعرفه ای
قطر هیچ سهمیه وارداتی ندارد  ،اما موانع غیر تعرفه ای گاه و بیگاه بوجود می آیند.

به عنوان مثال  ،موارد نظامی و امنیتی بدون مجوز مجاز نیست .عالوه بر این  ،ممنوعیت گوشت خوک تا اواخر
سال  2011حفظ شد اما در سال  2012برداشته شد .فروش گوشت خوک به شدت تنظیم شده است و
فروش فقط در یک نقطه توزیع که توسط شرکت توزیع قطر ( )QDCاداره می شود محدود شده است.
با استثنائات خاص  ،قانون سرمایه گذاری خارجی قطر مالکیت خارجی اشخاص برای کسب و کارها در قطر را تا
 49٪از سرمایه واحد تجاری مح دود می کند .با این حال  ،سرمایه گذاران خارجی ممکن است  ٪100از
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سرمایه یک نهاد را در بخش هایی از جمله کشاورزی  ،صنعت  ،مراقبت های بهداشتی  ،آموزش  ،گردشگری و
بهره برداری و توسعه منابع طبیعی در معرض تأیید دولت قطر داشته باشند .سرمایه گذاران خارجی باید از دولت
قطر اجازه سرمایه گذاری در بخش های بانکی و بیمه را دریافت کنند.
سرمایه گذاری خارجی در آژانس های تجاری و امالک و مستغالت مجاز نیست  ،اگرچه فرصت های محدودی
در اختیار خارجی ها برای داشتن بهره (و داشتن حق استفاده در زمین) در انتخاب پروژه های امالک مسکونی
برای مدت  99سال قابل تمدید پس از تصویب دولت وجود دارد.
وام های بانکی مبتنی بر شرایط بازار است و اولویت هایی به سازمان های محلی برای اهداف پروژه های عمرانی
داده می شود.
قطر با استفاده از محصوالت محلی در پیشنهادهای مناقصه دولت برای خریداران  ،ترجیح می دهد تأمین کند.
پیشنهادهای مربوط به قراردادهای دولتی که حاوی کاالهایی با محتوای قطر باشد با  ٪10تخفیف و کاالهای
سایر کشورها در شورای همکاری خلیج فارس  ٪5تخفیف دریافت می کنند.
واردات
مطابق اتحادیه گمرکی شورای همکاری خلیج فارس ( ، )GCCکه در قانون شماره  2002/41بیان شده و به
عنوان قانون گمرک یکپارچه  GCCدر تاریخ  1ژانویه  2003اجرا شده است  ،قطر یک تعرفه  ٪5ارزش
( )CIFکاال را اعمال می کند که شامل مواد غذایی هم می باشد.
هنگام واردات به قطر برخی موارد استثنا و محدودیت وجود دارد:
  GCCحدود  400کاالی معافیت (از جمله کا الهای اساسی غذایی مانند حیوانات زنده  ،میوه و سبزیجاتتازه  ،غذاهای دریایی  ،گندم  ،آرد  ،برنج  ،غالت خوراکی  ،ادویه جات ترشی جات  ،دانه های کاشت و شیر
پودر)  ،واردات دیپلماتیک و کنسولی را تصویب کرده است ، .محصوالت نظامی و امنیتی  ،حمل و نقل هوایی
غیرنظامی  ،تأثیرات شخصی و وسایل خانگی خانگی  ،چمدانها و هدایا به همراه مسافر  ،کاالهایی که برای
استفاده خیرخواهانه  ،کشتی ها و دیگر کشتی ها برای حمل و نقل مسافر و سکوی شناور در نظر گرفته شده اند
 ،و محصوالتی که برای پروژه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.
 عوارض گمرکی  ٪30به واردات اوره و  ٪15در واردات سوابق و آالت موسیقی تعلق می گیرد. محصوالت گوشت خوک و گوشت خوک طبق قانون قطر غیرقانونی است. -محصوالت دخانی و مشروبات الکلی مشمول واردات  100درصدی هستند.
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توجه داشته باشید که پروژه های تأمین شده توسط بانک توسعه صنعتی قطر ( )QIDBمی توانند برای واردات
ماشین آالت  ،مواد اولیه و سایر ورودی های صنعتی از پرداخت عوارض گمرکی استفاده کنند.
قطر عضو سازمان جهانی گمرک است و از سیستم هماهنگ گمرک استفاده می کند.
فرایند واردات
طبق قانون همه واردکنندگان باید مجوز واردات به کشور را دریافت کنند .مجوزهای واردات فقط به اتباع قطری
یا به شریک قطری در یک همکاری در حداقل یک شرکت مسئولیت محدود صادر می شود .این مجوزها باید در
وزارت تجارت ثبت شود .همین امر در مورد اشخاص کامالً خارجی که در قطر فعالیت می کنند نیز صدق می
کند .با این حال مشاغل خارجی متعلق به قطر باید شریک قطری داشته باشد .گوشت های وارداتی  ،از جمله
گوشت گاو و طیور  ،به یک گواهی بهداشتی صادر شده توسط کشور صادر کننده و یک گواهی کشتار "حالل"
که توسط یک مرکز اسالمی مصوب در آن کشور صادر می شود  ،نیاز دارند .برای ترخیص کاالها از مناطق
گمرکی در بنادر یا مرزهای زمینی  ،واردکنندگان باید مدارک خاصی از جمله اظهارنامه تفصیلی گمرکی ،
بارنامه  ،گواهی مبداء  ،فاکتور و مجوز واردات را ارسال کنند .اطالعات مربوط به نیازهای خاص باید از اداره کل
گمرک و بنادر حاصل شود .بازرسی کاال به طور کلی در ایستگاه های گمرک یا طبق دستور مدیر کل با حضور
مالک یا نماینده وی انجام می شود.
واردات نمونه
هیچ روش خاصی برای ارسال نمونه وجود ندارد .محموله های نمونه به همان مجموعه از اسناد به عنوان یک
واردات معمولی نیاز دارند .ارزش کاالها باید همچنان در فاکتور تجاری نشان داده شود که نشان دهنده "فقط
منظور از ترخیص کاال از گمرک" در فاکتور است .فاکتورهای ارزش صفر قابل قبول نیست.
تووید
براساس برآوردهای سال  ، 2017بخش صنعت  ٪50.3از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد.
صنایع اصلی عبارتند از گاز طبیعی مایع  ،تولید و پاالیش نفت خام  ،آمونیاک  ،کود  ،پتروشیمی  ،میلگرد ،
سیمان و تعمیرات کشتی تجاری .تنها شرکت نفتی که در این کشور فعالیت می کند  ،متعلق به دولت قطر
است .علیرغم تسلط بر نفت و گاز طبیعی  ،قطر در تقویت بخش های غیر نفتی  ،از جمله تولید  ،ساخت و
خدمات و خدمات مالی  ،د ستاوردهای چشمگیری داشته و منجر به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال های
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اخیر به بیش از نیمی از کل شده است .بخش خدمات  ٪49.5از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد
و  ٪0/2باقی مانده مربوط به بخش کشاورزی است.

انواع شرکت در قطر
مشارکت ساده :تعداد شرکا :دو یا چند شخص حقیقی
سهامداران به طور مشترک و شخصاً مسئولیت بدهیهای شرکت را بر عهده دارند
شرکت تضامنی  :از دو نوع شریک تشکیل شده است :شرکای تضامنی و شرکای محلی و یا معتمد
حداقگ سرمایه  200 :هزار ریال قطر
سهامداران و مسئولیت ها :دو نوع شریک و مسئولیت وجود دارد" :شرکای مشترک"  -که آنها وظیفه اداره امور
شرکت را دارند و به طور مشترک و شخصاً مسئولیت مسئولیت شرکت را بر عهده دارند  -و "شرکای معتمد" که
در مشارکت سرمایه شرکت و مسئولیت آن محدود به ارزش سهام آنها در سرمایه است
شرکت سهامی عام :حداقل از پنج سهامدار
سرمایه به سهام مساوی ارزش تقسیم می شود و قابل انتقال است .سرمایه نباید از QAR 10،000،000
کمتر باشد.
سهامداران و مسئوویت انها :مسئولیت سهامداران در قبال تعهدات شرکت محدود به مبلغ ارزش اسمی سهام
است.
با مسئولیت محدود :تعداد شرکاء :حداقل دو و حداکثر پنجاه شریک
سرمایه (حداکثر  /حداقل) :شرکت باید حداقل  QAR 200،000سرمایه داشته باشد.
سهامداران و مسئولیت :محدود به ارزش سهام در شرکت است.

شرکت خاص:
تعداد شرکاء :یک شخص حقیقی یا شرکتی
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سرمایه (حداکثر  /حداقل) :شرکت باید حداقل  QAR 200،000سرمایه  ،که به طور کامل پرداخت می شود
 ،داشته باشد
سهامداران و مسئولیت :مالک شرکت باید شخصاً مسئولیت تعهدات شرکت را عهده دار باشد  ،مگر اینکه منافع
شخصی خود را از این شرکت جدا کند.
هلدینگ:
تعداد شرکاء :سهام مشترک  ،با مسئولیت محدود یا یک شرکت یک نفره که با داشتن حداقل  ٪51از سهام
اینگونه شرکت ها  ،کنترل مالی و اداری یک یا چند شرکت دیگر را کنترل می کند.
سرمایه (حداکثر  /حداقل) :شرکت باید حداقل سرمایه  QAR 100.000.000داشته باشد
سهامداران و مسئولیت :بسته به نوع شرکت های تحت کنترل  ،حسب مورد.

سرمایه گذاری خارجی
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به قطر عموماً طی چند سال گذشته روند صعودی را پشت سر گذاشته
است  ،به لطف ثبات سیاسی این کشور  ،ارز پایدار متصل به دالر آمریکا  ،زیرساخت های با کیفیت و یکی از
پایین ترین نرخ مالیات شرکت ها در جهان ( ) ٪10با این حال  ،به دنبال بحران دیپلماتیک با کشورهایی مانند
عربستان سعودی  ،امارات و کویت  ،اقتصاد قطر تأثیر منفی گذاشت .در سال  ، 2018جریان مستقیم  FDIبه
منفی  2.1 -میلیارد دالر رسیده است که نسبت به سال  986( 2017میلیون دالر) کاهش شدید داشته
است .براساس گزارش سرمایه گذاری جهانی  ، UNCTAD 2019کل سهام  FDIدر سال  2018در حدود
 32.7میلیارد دالر ( ٪17از تولید ناخالص داخلی) بوده است .با این حال  ،اعتماد سرمایه گذاران جهانی
حتی پس از تنش دیپلماتیک که با آن اتفاق افتاده است همچنان بر اقتصاد قطر باقی مانده است .کشورهای
همسایه عالوه بر این  ،قطر به دلیل داشتن ذخایر ارزی زیاد  ،یک سرمایه گذار مهم بین المللی است .بیشترین
مشارکت در ورود مستقیم به سرمایه های مستقیم آمریکا  ،ژاپن  ،کره جنوبی و سنگاپور است  ،در حالی که
بخش های اصلی جذب سرمایه گذاری های خارجی نفت و گاز  ،ساخت و ساز  ،کارهای عمومی و خدمات مالی
است FDI .به قطر در پایان سه ماهه اول سال گذشته  677.7میلیارد  199.7( QARمیلیارد دالر) در
سال گذشته  ٪6.6 ،بیشتر از زمان مشابه در سال .2018
قصد دارد قطر از نظر محیط تجاری و سرمایه گذاری خارجی به یک کشور پیشرو تبدیل شود .در ماه مه سال
 ، 2018دولت پیش نویس قانونی را تصویب کرد که به سرمایه گذاران غیر قطری اجازه می دهد ٪100
سرمایه در همه بخش ها داشته باشند  ،در حالی که بسیاری از شرکت های فهرست شده بورس سهام قطر
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محدودیت مالکیت خارجی خود را به  ٪49افزایش داده اند .پیش بینی می شود که مسابقات جام جهانی
 2022در قطر میزان ز یادی سرمایه گذار خارجی را در سال های آینده جذب کند .با این حال  ،یکی از عناصر
محدود کننده گسترش جریان های مستقیم خارجی به قطر  ،مربوط به سیاست های حاکم بر بخش خصوصی
است  ،خصوصاً به دلیل طوالنی بودن مدت زمان الزم برای ایجاد یک برنامه خصوصی سازی .سایر عناصری که
 FDIرا مختل می کند بازار نسبتاً ناچیز داخلی کشور  ،نبود نیروی کار ماهر و هزینه باالی زندگی و روابط
دیپلماتیک و تجاری فعلی با دیگر کشورهای عربی است .انتظار می رود برنامه مشارکت دولتی و خصوصی که به
تازگی آغاز شده است  ،اوضاع را بهبود بخشد .در گزارش  Doing Business 2020صادر شده توسط
بانک جهانی  ،قطر در رتبه  77از  190اقتصاد قرار گرفت و در مقایسه با یک سال قبل شش رکورد داشت .این
افزایش عمدتا به دلیل پیشرفت قابل توجه در زمینه ثبت امالک بوده است.

ountry Comparison For the Protection of Investors

2017 2018
986
-2,186
34,929 32,743
31
42
n/a
n/a
n/a
n/a

Foreign Direct Investment
2016
)FDI Inward Flow (million USD
774
)FDI Stock (million USD
33,943
Number of Greenfield Investments*** 33
)****FDI Inwards (in % of GFCF
0.8
)FDI Stock (in % of GDP
21.7
Source: UNCTAD, 2019

قطر یک کشور جذاب برای  FDIاست و از فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها ،
مراقبت های بهداشتی  ،آموزش  ،گردشگری و خدمات مالی برخوردار است.

دالیل سرمایه گذاری در کشور شامل موارد زیر است:
 قطر یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در جهان است23

 این کشور در فهرست امور مالی جهان در سال  2018توسط بانک جهانی برای رژیم مالیات خودرتبه اول را در جهان بدست آورد (نرخ مالیات شرکت  ٪10است و مالیات بر درآمد شخصی وجود
ندارد)
 هزینه کم انرژی زیرساخت های خوب نیروی کار ارزان قیمت توسط کارگران مهاجر تأمین می شود جام جهانی  2022فیفا فرصتی برای سرمایه گذاری است دولت مشوق های مختلفی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم می کند این کشور باالترین درآمد سرانه جهان را دارد -ثبات سیاسی

نقاط ضعف :
 وابستگی شدید اقتصاد به هیدروکربن ها و نیروی کار خارجی-

روابط دیپلماتیک متشنج با کشورهای همسایه (عربستان سعودی  ،امارات  ،بحرین و مصر) که می
تواند تأثیر منفی بر اقتصاد در میان مدت داشته باشد
تقاضای مشارکت  ٪49-51به نفع اتباع قطر تقسیم می شود
کسری بودجه مورد انتظار در سال ( 2018برای سومین بار در پانزده سال)
بازار داخلی کوچک
رفتارهای ترجیحی به تهیه کنندگان با استفاده از محصوالت محلی در تهیه دولت داده می شود
مجوزهای واردات فقط به اشخاص دارای ملیت قطر یا شرکتهایی که متعلق به یا قطر هستند  ،صادر

می شود
 -سیستم حاکمیت نامشخص کشور.

دولت بازیگر اصلی در اقتصاد قطر است  ،اگرچه سرمایه گذاری های خصوصی را در بسیاری از بخش ها تشویق
می کند و مایل به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر است.
قانون جدید امور مالی عمومی (قانون شماره  )2015/2با هدف بهینه سازی استفاده از بودجه های عمومی و
معرفی بهترین شیوه ها و استانداردهای بین المللی در چارچوب مالی قطر انجام شده است.
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انتظار می رود دولت به زودی اصالح مقررات سرمایه گذاری خارجی این کشور را اصالح کند تا مالکیت ٪100
خارجی مشاغل در بخش های اقتصادی بیشتر را داشته باشد .دولت همچنین برای مهار فساد و رویه های ضد
رقابتی  ،رژیم نظارتی را اجرا می کند.
قطر بیش از  49قرارداد سرمایه گذاری بین المللی دوجانبه را امضا کرده است.
چارچوب  FDIتوسط قانون سرمایه گذاری شماره  2000/13اداره می شود .آزادی تأسیس شرکت  /بسیار
محدود و کنترل شده است  ،زیرا سرمایه گذاری خارجی برای بیشتر فعالیت های تجاری به طور کلی به ٪49
سرمایه محدود می شود  ،با این تعهد داشتن یک یا چند شریک قطری حداقل  .٪51با این حال  ،در بخش
های خاص سرمایه گذاران خارجی می توانند پس از اخذ مجوز ویژه دولت  ،حداکثر  ٪100سرمایه را در اختیار
داشته باشند .این بخش ها شامل :کشاورزی  ،صنعت  ،بهداشت  ،آموزش  ،گردشگری  ،توسعه و بهره برداری از
منابع طبیعی  ،انرژی  ،معدن  ،مشاوره و خدمات فنی  ،خدمات اطالع رسانی و ارتباطی  ،خدمات فرهنگی ،
خدمات ورزشی  ،سرگرمی و خدمات توزیع می باشد.
شرکت های خارجی ملزم به استفاده از نماینده محلی برای امور مربوط به حمایت مالی و اقامت کارمندان
هستند.
در  5آگوست  ، 2014قانون شماره  2014/9با اصالح برخی از مواد قانون شماره  2000/13تنظیم
سرمایه گذاری سرمایه های غیر قطر در فعالیت های اقتصادی صادر شد .تأثیر این تغییر در افزایش حد مجاز
مالکیت خارجی در شرکتهای ذکر شده به  ٪49است که قبالً در بیشتر شرکتهای ذکر شده به  ٪25محدود
شده بود .این قانون اصالح شده تصریح می کند که سرمایه گذاران غیر قطری مجاز به مالکیت حداکثر ٪49
سهام یک شرکت سهامی قطر هستند که در بورس قطر ( )QEقرار دارد .مالکیت  ٪49باید پس از تصویب
وزارت اقتصاد و تجارت در تفاهم نامه شرکت یا اساسنامه شرکت درج شود.
تصویب دولت برای سرمایه گذاری خارجی در بخش های بانکی یا بیمه مورد نیاز است .به منظور نگهداری
 100٪از سرمایه شرکت (فقط در بخشهای خاص در دسترس است) تأیید الزم است.
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با عضویت در مرکز
دائم صادرات و
سرمایه گذاری و بهره
مندی از بسته های
خدماتی متنوع ما ،
شما هم می توانید به
نشریه Made in Iran
بپیوندید
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